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Voorwoord 
 
Deze scriptie is het verslag van mijn masterproject als afsluiting van de master ‘Sociale 

vraagstukken: interventies en beleid’ aan de Universiteit Utrecht. Deze master is één van de twee 

masters die aangeboden wordt vanuit de faculteit ‘Algemene Sociale Wetenschappen’ (ASW).  

 

Toen ik me aan het begin van het cursusjaar kon inschrijven voor een masterproject, trok het 

thema ‘Beoordelaars onder beoordelingsdruk’ me in het bijzonder. Dit thema gaat over 

hulpverleners die over (problemen van) cliënten een oordeel vormen aan de hand van  

formulieren met vaststaande vragen en wat de invloed van dit formulier is op de kennis over de 

cliënt.   

 

Tijdens één van mijn Hbo-stages aan de opleiding ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ 

heb ik zelf gewerkt met een intakeformulier met vaststaande vragen, opgesteld door het 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Het leek me daarom interessant om een 

voorgestructureerd formulier vanuit mijn eigen vakgebied onder de loep te nemen.  

 

Dit masterproject is tot stand gekomen met de hulp van een aantal mensen. Mijn dank gaat 

allereerst uit naar de clustermanager en de maatschappelijk werkers van Stichting Thuiszorg 

Midden-Gelderland te Arnhem, die mij te woord wilden staan over de gang van zaken bij het 

maatschappelijk werk en de cases uit hun caseload. Hun medewerking is van grote waarde 

geweest voor de uitvoering van mijn onderzoek. Tevens wil ik mijn begeleider, Carol van 

Nijnatten, bedanken voor het meedenken over de inhoud en opzet van mijn onderzoek. En, last 

but not least, wil ik mijn vriend en mijn vriendinnen bedanken voor hun zeer bruikbare feedback 

op mijn scriptie.  

 

Marion Petersen 

Ede, 27 juni 2008  
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1. Aanleiding 
 

1.1 Inleiding 

 

Instellingen voor maatschappelijk werk worden geacht een beoordeling te geven over problemen 

en situaties van cliënten, om op basis van deze beoordeling te komen tot een adequaat 

hulpverleningsplan. In het proces van aanmelding tot de opstelling van een hulpverleningsplan 

wordt een aantal stappen doorlopen. Cliënten melden zich eerst aan of worden aangemeld, door 

bijvoorbeeld familie of een huisarts, en met de meeste cliënten wordt vervolgens een eerste 

gesprek gepland. In dit eerste gesprek, het intakegesprek, worden gegevens verzameld over de 

cliënt en zijn probleem. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is het formuleren wat de 

hulpvraag is en of deze hulpvraag door het maatschappelijk werk beantwoord kan worden. Het 

intakegesprek vindt in het algemeen plaats aan de hand van een aantal standaardvragen als 

richtlijn voor het gesprek. Daarmee wordt getracht het probleem van de cliënt te ontrafelen en dit 

probleem inzichtelijk te maken voor zowel de cliënt als de hulpverlener.  

 

Het algemeen maatschappelijk werk in Nederland verzamelt en registreert gegevens over cliënten 

volgens een uniform informatiemodel met vaststaande vragen voor het intakegesprek (De Haas 

& Van Putten, 2007). Dit informatiemodel bevat een intakeformulier, opgesteld door het 

voormalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), tegenwoordig werkzaam onder 

de naam Movisie. Volgens de initatiefnemers dient de vragenlijst de leidraad te zijn voor ieder 

intakegesprek en wordt deze als essentieel onderdeel van het hulpverleningsproces gezien. Het is 

een standaardlijst die ooit ontwikkeld is om ‘voldoende houvast te bieden voor het structureren 

en ontrafelen van de problematiek, zonder een knellend concept te zijn’ (Scholte & Van 

Splunteren, 1997). De auteurs geven aan dat met de thematiek van de vragen het probleem van 

de cliënt op een zo efficiënt mogelijke manier in kaart gebracht wordt. De volgorde van de 

vragen is niet zozeer belangrijk, maar wel dat alle thema’s aan de orde komen in het 

intakegesprek. In bijlage 1 is de standaard versie van de NIZW-intakevragenlijst te vinden.  

 

1.2 Afbakening en probleemstelling  

 

Het doel van het intakegesprek bij het algemeen maatschappelijk werk is om informatie van de 

cliënt zo efficiënt mogelijk (met de NIZW-vragenlijst) te verzamelen, waarbij het probleem van 
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de cliënt gestructureerd en ontrafeld wordt. Dat het intakegesprek plaatsvindt aan de hand van 

een aantal vaststaande vragen, lijkt een logische keuze te zijn. Het kan voor de hulpverlener lastig 

zijn om zonder leidraad het gesprek in te gaan en de cliënt zijn verhaal te laten vertellen. De 

hulpverlener wil immers weten of en hoe het probleem van de cliënt opgelost kan worden met 

behulp van het algemeen maatschappelijk werk. Met de genoemde vragenlijst wordt een structuur 

aan het verhaal van de cliënt gegeven die wellicht anders kan zijn dan de structuur die de cliënt 

aan zijn verhaal geeft. Mogelijk nadelen van het gebruik van deze vragenlijst zijn dat niet alle 

informatie wordt vermeld in de rapportage, die voor de cliënt wel belangrijk is of dat verbanden  

niet zichtbaar worden die in het intakegesprek wel door de cliënt gelegd zijn. De vragen die bij 

mij, als onderzoeker, dan ook opkomen zijn: houdt de structuur van de vragenlijst het verhaal van 

de cliënt nog herkenbaar? Wordt vanuit de rapportage met behulp van deze vragenlijst duidelijk 

hoe de cliënt tegen zijn probleem aankijkt? Kan de maatschappelijk werker het verhaal van de 

cliënt nog begrijpen als op een voorgestructureerde manier gegevens worden verzameld? Of 

wordt informatie met deze vragenlijst juist beter verzameld zodat thema’s niet vergeten worden 

en duidelijk blijft hoe de cliënt zijn probleem ziet?  

 

Vanuit bovenstaande vragen ga ik van twee structuren uit, namelijk die van het intakeformulier en 

die van het verhaal van de cliënt. Bij informatieverzameling kan de structuur van het 

intakeformulier de overhand nemen. Het is eveneens mogelijk dat met informatieverzameling de 

structuur die de cliënt aan zijn verhaal geeft, leidend is. In de praktijk wordt het intakegesprek 

veelal gehouden aan de hand van een beperkt aantal vaststaande vragen waarbij de cliënt een 

zekere ruimte heeft om zijn verhaal te vertellen.  

 

1.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

 

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er naar mogelijke implicaties in het maatschappelijk werk 

van het gebruik van vaststaande vragen nog maar weinig onderzoek is gedaan. De literatuur geeft 

echter wel inzicht in theorie die ten grondslag ligt aan verschillende vormen van 

gegevensverzameling en - registratie. Ik zie het daarom als een uitdaging om een evaluatief 

onderzoek te doen naar de invloed van vaststaande vragen in het maatschappelijk werk op het 

verhaal van de cliënt. Met dit onderzoek hoop ik inzicht te geven in de werking van vaststaande 

vragenlijsten. Van dit inzicht kan de hulpverleningspraktijk gebruikmaken. Om een cliënt goed te 

kunnen helpen, dient de maatschappelijk werker het verhaal van de cliënt te kennen en te weten 
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hoe de cliënt tegen zijn probleem aankijkt. Dit kan door onder andere een zorgvuldige 

gegevensverzameling toe te wenden. Het literatuuronderzoek vormt de basis voor de formulering 

van de vraagstelling met de hoofd- en deelvragen. Deze vraagstelling presenteer ik derhalve later 

in deze scriptie.  

 

1.4 ASW-verantwoording 

 

Het algemeen maatschappelijk werk als onderzoeksveld bevindt zich midden in de maatschappij. 

Op microniveau is het maatschappelijk werk als eerstelijns hulpverlening  gericht op het zo 

laagdrempelig mogelijk hulp bieden aan mensen die in psychosociale of financiële nood verkeren. 

Op macroniveau is belangenbehartiging en signalering van situaties binnen de samenleving  een 

taak van het maatschappelijk werk. Het onderzoek naar de wijze waarop zo zorgvuldig mogelijk 

gegevens kunnen worden verzameld door een hulpverlenende instantie draagt bij aan zowel het 

welbevinden van het individu als aan het signaleren van maatschappelijke problemen. Nadruk op 

zowel het individu als de samenleving laten ‘interdisciplinariteit’ zien, net als het gebruik van 

literatuur uit verschillende vakgebieden wat als één van de invalshoeken van algemeen sociaal-

wetenschappelijk onderzoek wordt gezien. Een andere invalshoek is ‘probleemgerichtheid’  komt 

tot uiting in het doel van dit onderzoek, die in paragraaf 1.3 hierboven genoemd is. 

 

1.5 Vooruitblik 

 

Allereerst zal ik in hoofdstuk 2 van deze scriptie ingaan op theorie die ten grondslag ligt aan 

verschillende vormen van gegevensverzameling. Tevens zal ik hierbij ingaan op de 

(technologische) ontwikkelingen die voorstructurering van intakevragen deed toenemen. Aan de 

hand van de theoretische uiteenzetting volgt in hoofdstuk 3 de onderzoeksmethode met de 

hoofd- en deelvragen waarop het onderzoek gebaseerd is. In hoofdstuk 4 zal ik de resultaten 

presenteren, waarna ik vervolgens in hoofdstuk 5 de onderzoeksvraag zal beantwoorden. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de discussie, een vergelijking met soortgelijke onderzoeken en 

de reflectie op het onderzoek weergegeven met als afsluiting aanbevelingen voor gebruik van het 

NIZW-formulier en voor verder onderzoek 
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2. Vragenlijsten in het maatschappelijk werk 
 

2.1 Het probleem verkennen 

  

De verzameling van informatie of gegevens over een cliënt vindt bij het algemeen 

maatschappelijk werk plaats met behulp van vaststaande vragen. Het probleem wordt verkend 

aan de hand van de richtlijnen van het NIZW-intakeformulier. In dit formulier, dat te vinden is in 

bijlage 1, staan thema’s/vragen als ‘problemen en klachten’, ‘stressoren/oorzaken van de 

problemen’, ‘probleemhantering’ en ‘sociale steun’. Met het verkennen van het probleem door 

middel van de vragen in het NIZW-intakeformulier wordt een bepaalde structuur aan het verhaal 

van de cliënt gegeven. Het verhaal van de cliënt kent echter ook een structuur, die mogelijk 

anders is dan de structuur die met het intakeformulier aan het verhaal van de cliënt wordt 

gegeven. In het maatschappelijk werk heeft men als doel om met het intakeformulier informatie 

over de cliënt zo goed mogelijk te verzamelen om te bepalen of de hulpvraag van de cliënt 

beantwoord kan worden. Indien het verhaal van de cliënt gekend wordt, kan bepaald worden of 

er gepaste hulp kan worden verleend. De vraag is echter: hoe kan het verhaal van de cliënt 

gekend worden en hoe kunnen gegevens zo goed mogelijk worden verzameld? Is hetgeen de 

cliënt vertelt over zijn probleem zuiver genoeg of zijn er betere manieren om het verhaal zo goed 

mogelijk te achterhalen en weer te geven?  

 

Op deze vragen zijn meerdere antwoorden te geven. Er bestaan verschillende opvattingen over 

hoe het verhaal van de cliënt gekend kan worden en de wijze waarop informatie vergaard kan 

worden. Het kennen van het verhaal van de cliënt kan gezien worden als het kennen van de 

wereld om je heen en daarmee de werkelijkheid. Er bestaan verschillende visies op de wijze 

waarop men tegen de werkelijkheid aankijkt. Deze verschillende visies behoren bij verschillende 

wetenschappelijke stromingen. Er zijn stromingen waarbij het verzamelen van gegevens op één 

manier mogelijk wordt geacht, omdat alleen op die manier de werkelijkheid gekend en verkend 

kan worden. Dit zijn objectivistische stromingen (Stancombe & White, 2003). Daarnaast zijn er 

subjectivistische stromingen waarbij gegevens op vele manieren verzameld kunnen worden om de 

werkelijkheid in kaart te brengen. In dit hoofdstuk bespreek ik enkele stromingen die verwant zijn 

aan de objectivistische en subjectivistische kijk op de werkelijkheid. Vanuit deze kijk op de 

werkelijkheid zal ik vervolgens de verbinding maken met gegevensverzameling in het 
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maatschappelijk werk. Vanwege de grote hoeveelheid aan stromingen heb ik ervoor gekozen om 

een selectie van de belangrijkste stromingen te presenteren.  

 

2.1.1  Een objectivistische kijk op gegevensverzameling  

 

Een stroming die uitgaat van een objectivistische kijk op gegevensverzameling is het realisme. 

Volgens het realisme is de werkelijkheid op slechts één manier te kennen. Men gaat uit van een 

representatieve werkelijkheid die alleen te onderzoeken is door het verstand te gebruiken 

(Stancombe & White, 2003). Iedereen ziet hetzelfde als hij naar de wereld buiten zichzelf kijkt en 

zal de gebeurtenissen in deze wereld ook op dezelfde manier beschrijven. 

Het positivisme borduurt hierop voort door te stellen dat kennis cumulatief is. Bij het positivisme 

gaat men, evenals bij het realisme, uit van één werkelijkheid. In tegenstelling tot het realisme 

echter is binnen het positivisme de kennis over deze werkelijkheid niet compleet. 

Wetenschappers bouwen steeds verder aan de ontdekking van de werkelijkheid (Stancombe & 

White, 2003). Dit houdt in dat men streeft naar perfectie in het weergeven van deze 

werkelijkheid. Wetenschap bedrijven is dé manier om op vragen een antwoord te geven en op 

den duur om op alle vragen een antwoord te geven (Stancombe & White, 2003).  

 

De belangrijkste overeenkomst van deze stromingen is dat de werkelijkheid slechts op één manier 

te kennen is. Deze werkelijkheid betreft eveneens het verhaal van de cliënt, dat hij aan de 

hulpverlener vertelt. Het verhaal van de cliënt is vanuit deze stromingen ook op één manier te 

kennen en verzameling van de kennis omtrent het verhaal kan daarom slechts op één manier 

gebeuren. Aanhangers van het objectivistische gedachtegoed betwijfelen de zuiverheid van het 

verhaal dat de cliënt vertelt over zijn probleem. Ze zijn ervan overtuigd dat er betere 

instrumenten zijn om het verhaal van de cliënt te achterhalen, waarbij het probleem zo optimaal 

mogelijk gekend en begrepen wordt.   

 

Indien het maatschappelijk werk van dit gedachtegoed uitgaat, zullen richtlijnen moeten worden 

opgesteld om het probleem van de cliënt zo zuiver mogelijk te verkennen. Deze richtlijnen 

bevatten vaststaande vragen om het probleem te ontrafelen. Deze vragen zijn vanuit 

wetenschappelijke onderzoeken de enige mogelijke vragen. Bij de verkenning van het probleem 

tijdens het intakegesprek zal dan met gestandaardiseerde intakeformulieren gewerkt worden, 

waarin deze vaststaande vragen centraal zullen staan.  
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Deze intakeformulieren kennen vragen die het verhaal van de cliënt structureren. Holstein & 

Gubium (2000) geven aan dat bij gestandaardiseerde intakeformulieren veelal een andere 

structuur aan het verhaal van de cliënt wordt gegeven. In tegenstelling tot de aanhangers van het 

objectivistische gedachtegoed vinden zij dat verhaal van de cliënt minder goed gekend en 

begrepen wordt omdat het perspectief van de cliënt op zijn probleem hierdoor minder of niet 

herkenbaar is. De standaardprocedure kent volgens Holstein & Gubrium (2000) een eigen 

vocabulaire, dat gebruikt wordt bij de verzameling van cliëntgegevens. Zij gebruiken het begrip 

‘deprivatisering’. Dit houdt in dat persoonlijke details van een cliënt zodanig worden 

geformuleerd dat deze passen bij de werkwijze van de instelling. In dat geval kunnen bij de 

gegevensverzameling de gebeurtenissen in bepaalde termen worden vastgelegd, zoals de instelling 

die wil gebruiken. Een voorbeeld van ‘deprivatisering’ in het maatschappelijk werk is het gebruik 

van de term ‘depressief’ wanneer uit het verhaal van de cliënt een aantal kenmerken van 

somberheid of gelatenheid naar voren komt. De hulpverlener kan bij deze werkwijze uitspraken 

van de cliënt over somberheid en gelatenheid weglaten. Hij stijgt als het ware boven de 

uitspraken uit en verwoordt dit op de manier die de instelling gewend is.  

 

Niet alle instellingen werken zodanig dat persoonlijke details op een andere manier worden 

geformuleerd. Ook hoeft het niet zo te zijn dat gestandaardiseerde intakeformulieren per definitie 

objectivistisch zijn. Het is mogelijk dat een standaardprocedure wordt ingezet, waarbij het 

intakeformulier vragen bevat die het verhaal van de cliënt herkenbaar laten. Vragen hoeven de 

structuur die de cliënt aan zijn verhaal geeft niet per definitie in te perken.   

 

In de volgende subparagraaf bespreek ik de visie waarbij de werkelijkheid niet op één manier te 

kennen is, zoals hiervoor beschreven is, maar op meerdere manieren.  

 

2.1.2  Een subjectivistische kijk op gegevensverzameling  

 

Op de hiervoor besproken opvattingen dat de werkelijkheid slechts op één manier te kennen is, is 

veel kritiek geweest. Volgens het relativisme bestaat er niet één werkelijkheid, maar zijn er net 

zoveel werkelijkheden als er mensen zijn. Niets is op één manier te kennen: iedereen kijkt door 

zijn eigen bril naar de wereld. Fay (1996) zegt dat het vanuit het relativisme onmogelijk is de 

ander te kennen, wat onderlinge communicatie en uitwisseling van kennis onmogelijk maakt. Dit 
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zou betekenen dat kennis over het probleem van de cliënt door het maatschappelijk werk op 

geen enkele manier achterhaald kan worden.  

 

Meer perspectief op mogelijkheden tot het verkennen van het probleem van de cliënt bieden het 

constructionisme en interpretivisme (Fay, 1996). Bij deze stromingen wordt ervan uitgegaan dat  

de wereld van de ander wel gekend kan worden. Uitwisseling van kennis is mogelijk, maar er 

moet rekening gehouden worden met verschillende interpretaties. Gebeurtenissen zijn geen 

losstaande, objectieve feiten, maar worden in iedere situatie en op iedere plaats weer anders 

geïnterpreteerd (Holstein & Gubrium, 2000). Dit betekent dat er een enorme hoeveelheid aan 

interpretaties bestaat, wat de verkenning van het probleem van de cliënt in het maatschappelijk 

werk kan bemoeilijken. Door Hacking (1999, zoals weergegeven door Stancombe & White 2003) 

wordt deze hoeveelheid aan interpretaties ingeperkt door de werkelijkheid onder te verdelen in 

twee soorten, te weten de ‘indifferente’ werkelijkheid en de ‘interactieve’ werkelijkheid. De 

‘indifferente’ werkelijkheid houdt in dat er dingen zijn, die zijn zoals ze zijn, los van de 

omschrijving, bijvoorbeeld water. Het ‘interactieve’ gedeelte van de werkelijkheid omvat dingen 

die in verschillende perspectieven verschillend worden beschouwd. Gedrag wordt als normaal of 

afwijkend beschouwd en beschreven, afhankelijk van het perspectief en de interpretatie van een 

persoon. Het kan bijvoorbeeld zeer ongepast zijn om tijdens een college van de ene naar de 

andere kant van de zaal te schreeuwen, terwijl dit voordat het college begint als minder erg wordt 

beschouwd.  

 

Door de één kan bepaald gedrag als normaal worden beschouwd, door de ander als afwijkend. 

Een ieder maakt onderscheid in wat hij normaal of abnormaal vindt. Ook maakt een ieder 

onderscheid in wat belangrijk is en wat niet. Mensen kunnen een verhaal vertellen op de manier 

waarop zij gebeurtenissen in het leven belangrijk achten, zodat een bepaalde structuur ontstaat 

(Holstein & Gubium, 2000). Uit deze structuur kan worden opgemaakt hoe iemand tegen zijn 

leven aankijkt. In het maatschappelijk werk betekent dit dat de cliënt een structuur in zijn verhaal 

aanbrengt, waaruit duidelijk wordt hoe hij tegen zijn leven en zijn probleem aankijkt. Deze 

structuur wordt ook wel ‘narratieve structuur’ genoemd en zal in het vervolg van dit onderzoek 

zo genoemd worden.  

 

Fay (1996) geeft aan dat het belangrijk is dat zowel zowel wordt gekeken naar de intenties van de 

verteller als naar de manier waarop het verhaal verteld wordt. Voor het maatschappelijk werk kan 
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dit betekenen dat de narratieve structuur van de cliënt herkenbaar moet blijven, omdat de 

maatschappelijk werker dan beter weet om wie het gaat.  Dit betekent niet dat de maatschappelijk 

werker het gesprek geen structuur mag geven. Het betekent ook niet dat het verhaal zoals de 

cliënt het van begin tot eind verteld heeft, letterlijk moet worden gerapporteerd. Waar het hier 

om gaat is dat herkenbaar wordt en blijft hoe de cliënt tegen zijn probleem aankijkt en dat de 

maatschappelijk werker het verhaal van de cliënt nog begrijpt. Of dat met of zonder vragenlijst 

dient te gebeuren wordt in de volgende subparagraaf besproken.  

 

2.1.3  Intersubjectieve werkelijkheid  

 

Naast de vraag die in de objectivistische en subjectivistische stromingen centraal staat, namelijk of 

en hoe de werkelijkheid gekend kan worden, is het goed om te benoemen dat Fay (1996) een 

voorstander is van het gebruik van kritische intersubjectiviteit in de wetenschap. Deze kritische 

intersubjectiviteit houdt in dat wetenschappelijke uitspraken niet geverifieerd, maar wel 

gefalsificeerd kunnen worden. Dit betekent dat mensen geen zekerheid kunnen bieden over de 

werkelijkheid en volledige objectiviteit kunnen bereiken. Men kan echter wel streven naar een zo 

groot mogelijke objectiviteit door gedurende het onderzoeken of bestuderen van de werkelijkheid 

steeds kritisch te blijven ten opzichte van resultaten en reflexief te zijn ten aanzien van het eigen 

perspectief (Fay, 1996). In het maatschappelijk werk betekent dit dat objectiviteit wordt 

nagestreefd door bij het intakegesprek een aantal vaststaande vragen te gebruiken. Hiermee 

bepaalt men of het probleem van de cliënt door het maatschappelijk werk kan worden opgelost. 

Men moet echter beseffen dat kennis van het probleem van de cliënt niet objectief en volledig in 

kaart kan worden gebracht met een vaststaande vragenlijst. De manier waarop een probleem 

verkend wordt is onderhevig aan verschillende interpretaties, evenals de beoordeling van het 

probleem van de cliënt. De maatschappelijk werker kan gebeurtenissen anders zien en beoordelen 

dan de cliënt. In het verslag van het gesprek moet echter wel duidelijk worden dat het probleem 

verschillend geïnterpreteerd wordt, waarbij de visie van de cliënt op zijn probleem in stand blijft. 

Daarnaast is het verhaal van een cliënt uniek en is het van belang om te beseffen dat dit verhaal 

niet altijd precies te vatten is met voorgestructureerde vragen.  
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 2.2 Technologische ontwikkelingen in het maatschappelijk werk 

 

Zoals vermeld werkt het algemeen maatschappelijk werk met een vaststaande vragenlijst (NIZW-

model). De makers van dit model zijn ervan overtuigd dat het probleem van de cliënt met deze 

vragenlijst het beste verkend kan worden (Scholte & Van Splunteren, 1997). Een maatschappelijk 

werkinstelling die met deze vragenlijst werkt, conformeert zich aan het idee van het NIZW dat 

kennis over het probleem van de cliënt op deze manier het beste verzameld wordt. Naast dat 

men ervan overtuigd is dat op deze manier het probleem het beste wordt weergegeven, kan een 

verklaring op macroniveau worden gegeven voor het ontstaan van het gebruik van vaststaande, 

voorgestructureerde, vragenlijsten bij gegevensverzameling. 

 

De afgelopen decennia hebben zich grote technologische veranderingen voorgedaan. De 

computer en computergestuurde programma’s zijn een grotere rol gaan spelen in het dagelijkse 

leven (Lyon, 2001). Toegankelijkheid, transparantie, maar ook uniformiteit en rationaliteit waren 

de belangrijkste drijfveren om computergestuurd te gaan werken in dienstverlenende instellingen 

(Aas, 2005). Ten grondslag aan deze verandering van drijfveren ligt onder andere de omslag van 

de verzorgingsstaat (Duyvendak, 2006). De overheid besloot in de jaren ’80 meer 

dienstverlenende taken uit handen te geven, waarbij een proces van accountability op gang werd 

gebracht. Doordat de overheid eindverantwoordelijk wilde zijn met betrekking tot uitbestede 

taken, vroeg zij van de voor haar werkzame organisaties om transparant te werken (Duyvendak, 

2006). Kwaliteit en efficiëntie moesten geboden worden. Inzage, door bijvoorbeeld de overheid 

of andere financiers, in de werkzaamheden van de organisaties mocht niet ontbreken. Voor 

dienstverlenende organisaties zoals het maatschappelijk werk betekende dit dat registreren en 

rapporteren van werkzaamheden tot de dagelijkse bezigheden gingen behoren (Trappenburg, 

2006). Om als overheid te kunnen beoordelen of een organisatie functioneerde was alleen 

meetbare output een geldig bewijs. Menselijk falen en hoge kosten in de hulpverlening 

veroorzaakten daarnaast een grotere behoefte aan standaardisering van beoordeling (Stancombe, 

2003). Garrett (2005) geeft aan dat het maatschappelijk werk van het begin af aan heeft getracht 

om met standaard vragenlijsten zoveel mogelijk informatie over cliënten te verkrijgen, deze 

informatie te schiften en cliënten in te delen in bijzondere groepen en categorieën. Het 

maatschappelijk werk heeft altijd al gebruik gemaakt van records, waarin informatie van en over 

cliënten werd opgeslagen. Een deel van de kennis bleef echter ongedocumenteerd en bestond in 

de hoofden van de hulpverleners (Parton, 2006).  
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Er is nu een tendens dat de kennis die hulpverleners in het algemeen (niet alleen maatschappelijk 

werkers) nog in hun hoofd hebben ook gedocumenteerd dient te worden in computergestuurde 

registratiesystemen. Deze documentatie krijgt onder andere gestalte door per instelling een 

uniforme intakevragenlijst te gebruiken. Vragenlijsten en categorisering bestonden weliswaar al 

vóór het gebruik van registratiesystemen, maar de vraag naar gestandaardiseerd werken deed de 

voorstructurering in de vragenlijsten toenemen. Zo onstonden er nieuwe vormen van 

categorisering met het gebruik van registratiesystemen, die veelal werden gedocumenteerd in 

computergestuurde systemen (Aas, 2005).   

 

2.2.1  Reacties op de technologische ontwikkelingen  

 

De technologische ontwikkelingen, die ik hierboven heb beschreven, hebben verschillende 

reacties teweeggebracht. Hieronder zal ik kort ingaan op deze reacties.  

 

Benbenishty (1991) acht de drang naar documentatie en gestandaardiseerd werken een 

vooruitgang. Instellingen moeten volgens hem verantwoording van hun handelen kunnen 

afleggen. Bovendien ziet hij bij de opslag van cliëntgegevens in de computer het voordeel van 

automatisering: het maken van een analyse vergt op deze manier aanzienlijk minder tijd en 

inspanning van hulpverleners. Daarnaast vindt hij gegevens over cliënten in registratiesystemen 

zeer informatief. Volgens Aas (2004) staan met de gestandaardiseerde of voorgestructureerde 

gegevensverzameling meer contextfactoren in het dossier vermeld omdat in het registratiesysteem 

alle velden moeten worden ingevuld. Er kan volgens Garrett (2003) met een registratiesysteem 

(meer) informatie van cliënten worden opgeslagen, over grote(re) afstanden worden 

gecommuniceerd en transparanter worden gewerkt.  

 

Informatie wordt veelal in losse delen in een computersysteem opgeslagen, waarvan de delen tot 

een verhaal kunnen worden gevormd. Nadelig aan deze manier van opslaan is volgens Aas (2004) 

dat het systeem geen begin en eind kent. Het kent weinig oorzaak-gevolgrelaties en weinig 

thematische ontwikkeling. De taal die in een systeem gebruikt wordt, is een eigen taal die veelal 

vanuit de kennis en ideeën van mensen in de verhalende vorm omgezet dient te worden naar 

informatie in computertaal. Bovendien kan de taal van het registratiesysteem niet meerdere 



 

W.M. Petersen, juni 2008   15

betekenissen en interpretaties aan woorden toekennen (Aas, 2005). In het registratiesysteem kan 

wel op een snelle manier informatie worden gezocht (Benbenishty, 1991).  

 

Parton (2006) meent dat met de formalisering van het beoordelen van cliëntsituaties de rol van de 

hulpverlener kleiner wordt. Hij licht toe dat er meer wordt vertrouwd op systemen dan op de 

individuele hulpverlener. Tevens wordt het gebruik van registratiesystemen en bijbehorende 

gestandaardiseerde werkwijzen als onderdrukkend middel gezien in de sociale sector. Hij pleit er 

echter voor deze ontwikkeling te accepteren en deze als hulpmiddel te zien in de interventie– en 

preventiepraktijk. Een geautomatiseerd systeem is volgens hem essentieel, omdat hulpverleners 

informatie zo efficiënt informatie kunnen overdragen (Parton, 2006). Hij ziet dat de narratieve 

structuur ingekaderd is in de logica van de computersystemen, maar deze structuur zal volgens 

hem nooit helemaal verdwijnen. Stamper e.a. (1991) pleiten voor de ‘normbase’, waarbij zowel 

ruimte is voor de structuur in het verhaal van de cliënt als voor het programma dat de computer 

biedt. Het programma en daarmee de gestandaardiseerde werkwijze moeten in dienst staan van 

de cliënt.  

 

2.3 De narratieve structuur 

   

Na de genoemde voor- en nadelen van de gegevensverzameling met vastgestelde vragen, zal ik in 

deze paragraaf de gegevensverzameling waar de narratieve structuur leidend is bespreken, met 

bijbehorende voor- en nadelen. Bij deze structuur staat de structuur van de cliënt centraler in het 

intakegesprek.  

 

Holstein & Gubrium (2000) geven aan dat hulpverleners bij deze manier het probleem 

formuleren en herformuleren op de manier zoals deze door de cliënt wordt geïnterpreteerd en 

beschreven. Er is oog voor het verhaal van de cliënt en manier waarop deze cliënt zijn probleem 

interpreteert en verwoordt. Een belangrijk aspect hierbij is dat het verhaal van de cliënt in de 

rapportage te herkennen is, zoals de cliënt het verwoord heeft (Aas, 2005). Het verhalende maakt 

dat de rapportage een tijdslijn bevat, waardoor duidelijk wordt dat bepaalde gebeurtenissen elkaar 

opvolgden of tegelijkertijd plaatsvonden. Door de tijdslijn en het behouden van de tekst en taal 

van de cliënt kan de context beter tot zijn recht komen. Er wordt hiermee niet gedoeld op het 

letterlijk in stand houden van het verhaal van de cliënt, maar op het in stand houden van de 

betekenissen die de cliënt geeft aan zijn leven, waardoor oorzaak-gevolgrelaties beter zichtbaar 
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worden (Aas, 2004). De relaties tussen de verschillende delen van het verhaal zijn te achterhalen, 

als het verhaal in de volgorde blijft staan zoals deze door de cliënt is verteld (Aas, 2004).  

 

De narratieve structuur heeft als nadeel dat bepaalde stukken informatie lastig te achterhalen zijn, 

omdat de verschillende onderdelen in het verhaal niet duidelijk gerangschikt zijn. Dit maakt dat 

specifieke informatie moeilijk overdraagbaar is (Benbenishty, 1991). Transparantie van handelen 

wordt daarom niet direct geboden. Tevens is het arbeidsintensief om informatie op deze manier 

te verzamelen. Het kost tijd om de structuur van de cliënt te volgen en te rapporteren.  

  

2.4 Verbanden  

 

In deze paragraaf zal ik me richten op de structuur in het verhaal van de cliënt en de mogelijke 

verbanden die kunnen worden gemaakt. 

 

Gubium & Holstein (2000) realiseren zich dat structuur in een verhaal aanbrengen onvermijdelijk 

is. Bij het aanbrengen van structuur, zowel door gebruik van vaststaande intakevragen als door de 

cliënt, worden gebeurtenissen veelal in categorieën geplaatst. Normaal en abnormaal worden 

hierbij van elkaar onderscheiden (Holstein & Gubium, 2000). Ieder mens kent voor zichzelf 

bepaalde standaarden waaraan hij gedrag of gebeurtenissen meet en geeft er vervolgens een 

oordeel over. En ieder mens, zowel hulpverlener als cliënt, brengt structuur aan in een verhaal en 

geeft hiermee impliciet aan welke gebeurtenissen belangrijker zijn dan andere gebeurtenissen. In 

deze structuur laten velen een temporele (/tijds-) en causale lijn zien (Holstein & Gubrium, 

2000). Deze twee begrippen zal ik hieronder toelichten.   

 

2.4.1  Temporele verbanden 

 

Bij het benoemen van tijdselementen is een ontwikkelingsbeschrijving te zien, bijv.: ‘daar groeit 

hij vanzelf wel overheen’, ‘het zal steeds slechter met hem gaan als hij dat doet’ of ‘dat is altijd al 

zo geweest’. Er is een zekere continuïteit te zien in deze voorbeelden. Daartegenover kan 

informatie nogal versnipperd worden weergegeven (Aas, 2005). Informatie wordt dan niet op een 

tijdslijn weergegeven, waardoor het voor de lezer niet duidelijk wordt hoe gebeurtenissen in de 

tijd geplaatst worden door de cliënt. Holstein & Gubium (2000) geven aan dat interpretatie in de 

hulpverlening een grote rol speelt bij het beschrijven van het probleem van de cliënt. Door deze 
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interpretatie van de hulpverlener kan het gebeuren dat het tijdselement dat de cliënt in zijn 

verhaal aangeeft, in de rapportage verdwijnt.  

 

Een beoordeling op basis van een dergelijke interpretatie kan consequenties hebben voor een 

behandelings- of begeleidingstraject. Een voorbeeld hiervan is een cliënt die vertelt dat hij thuis 

problemen heeft met zijn kinderen. Als hem wordt gevraagd of hij de kinderen ook wel eens 

slaat, kan hij vertellen dat dit alleen voorkomt als hij erg prikkelbaar is. De momenten dat hij 

prikkelbaar is, zijn meestal als hij uit zijn werk komt. Hierin is een element van tijd te zien. Het 

gedrag komt niet altijd voor en de beschrijving van de cliënt legt de nadruk hierop. Indien de 

hulpverlener het probleem slechts op die manier verwoordt dat de cliënt zijn kinderen slaat en de 

omstandigheden (afhankelijk van het tijdstip) weglaat, geeft dit een ander beeld van de cliënt en 

wordt hij mogelijk anders beoordeeld.  

 

2.4.2  Causale verbanden  

 

De causale lijn kan volgens Sameroff & Chandler (1975), zoals weergegeven door Van Nijnatten 

(2004), met drie modellen worden weergegeven. Het hoofdoorzaakmodel (causaal model) houdt 

in dat gedrag en/of gebeurtenissen van en bij de cliënt een direct gevolg zijn van 

omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld: hij had hoofdpijn, dus hij ging naar huis. In het interactiemodel 

beïnvloeden deze omgevingsfactoren elkaar onderling die tot een bepaalde uitkomst leiden. Een 

voorbeeld hiervan is: hij heeft net ruzie gehad met zijn vrouw, maar hij heeft al een kort lontje en 

dus reageerde hij heel fel op een collega. Bij het causale en interactionele model zijn de externe 

omstandigheden bepalend voor de uitkomst. De omstandigheden zijn deterministisch.  

 

Het transactionele model heeft echt ook ruimte voor het gedrag van de cliënt als invloed op de 

omgevingsfactoren. Er vindt een wisselwerking plaats tussen cliënt en omgevingsfactoren, 

waardoor het niet voorspelbaar wordt wat het resultaat van gedrag of een gebeurtenis zal zijn. De 

actor, de handelende persoon, heeft ruimte om binnen beperkende omstandigheden te handelen 

(Holstein & Gubrium, 2000). Er is een aantal externe factoren dat ergens toe kan leiden. Van 

tevoren is echter niet bekend waarheen, omdat de persoon in kwestie hierop invloed kan 

uitoefenen. De mens wordt hier als een ‘black box’ gezien, waarin anderen niet kunnen kijken. 

Gedrag en beslissingen van de persoon kunnen derhalve niet voorspeld worden. Een voorbeeld 

hiervan is: hij heeft twee mogelijkheden, we zijn benieuwd wat hij gaat doen.  
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2.5 Conclusie  

 

In dit hoofdstuk zijn verschillende stromingen besproken of en hoe de werkelijkheid gekend en 

verkend kan worden, waarbij werd toegespitst op de wijze waarop het probleem van de cliënt in 

het maatschappelijk werk gekend en verkend kan worden. Het ging hier om objectivistische en 

subjectivistische stromingen. Bij objectivistische stromingen kan het probleem slechts op één 

manier gekend en verkend worden. Bij subjectivistische stromingen wordt onderkend dat 

meerdere interpretaties een rol spelen en dat er niet één waarheid bestaat van een cliëntsituatie. 

Dit heeft als gevolg dat het probleem van de cliënt op meerdere manieren gekend en verkend kan 

worden.  

 

Naast de beschrijving hoe een probleem gekend en verkend kan worden, is aandacht besteed aan 

technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben een rol gespeeld in het streven naar 

voorgestructureerde intakevragenlijsten. Er zijn verschillende voor- en nadelen genoemd van 

deze voorgestructureerde methoden ten opzichte van de manier van verzameling waarbij het 

verhaal van de cliënt centraler staat. Duidelijk is geworden dat het aanbrengen van structuur in 

een verhaal onvermijdelijk is. Het aanbrengen van structuur kan gebeuren met 

voorgestructureerde vragenlijsten, de cliënt kan zelf structuur aanbrengen en indien minder 

voorgestructureerde vragenlijsten worden gebruikt, zal de hulpverlener mogelijk het verhaal 

structureren.  

 

De genoemde manieren om het probleem van de cliënt te verkennen hoeven niet per se voor te 

komen op de manier zoals ze in dit hoofdstuk zijn beschreven. Zoals ik in de inleiding al 

noemde, is het mogelijk dat instellingen gemengde vormen van gegevensverzameling toepassen. 

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een hulpverlener een aantal standaard vragen stelt, terwijl hij 

er eveneens naar steeft om de structuur van de cliënt bij de rapportage intact te houden.  

 

Tot slot heb ik beschreven dat het verhaal van de cliënt een structuur bevat waarbij temporele en 

causale verbanden worden gelegd. Deze verbanden die  worden gelegd door de cliënt en/of de 

maatschappelijk werker kunnen relevant zijn voor de beoordeling van het probleem van de cliënt.  

 

Op basis van deze theoretische weergave zal ik in het volgende hoofdstuk de vraagstelling  

presenteren.   
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3. Het onderzoek 
 

3.1 Inleiding 

 

In de theoretische uiteenzetting in hoofdstuk 2 heb ik verschillende stromingen besproken 

waarbij ik ben ingegaan op de wijze waarop de verkenning van het probleem van de cliënt kan 

plaatsvinden. Probleemverkenning kan plaatsvinden met vaststaande, voorgestructureerde, 

vragen. Eén van de nadelen die ik heb genoemd is dat het gebruik van voorgestructureerde 

vragenlijsten zorgen voor een selectieve manier van informatieverzameling. Hierdoor kan de 

weergave van het verhaal van de cliënt anders zijn dan de manier waarop de cliënt tegen zijn 

probleem aankijkt. Deze weergave heeft mogelijk het gevolg dat de maatschappelijk werker het 

verhaal van de cliënt niet of gedeeltelijk begrijpt. Het behouden van de narratieve structuur bij de 

verzameling van kennis heeft als voordeel dat zodanig recht wordt gedaan aan het verhaal van de 

cliënt dat duidelijk wordt hoe de cliënt zijn probleem ziet en beoordeelt.  

 

Vanuit de theorie wordt gesteld dat met voorgestructureerde vragen bij de probleemverkenning 

te weinig recht wordt gedaan aan het verhaal van de cliënt. Ik heb besloten om me in dit 

onderzoek te richten op de vraag wat de invloed is van de voorgestructureerde manier van 

gegevensverzameling op de narratieve structuur. Ik ga er vanuit dát er invloed is bij 

gegevensverzameling op de structuur die de cliënt aan zijn verhaal geeft. Ik ga er echter nog niet 

vanuit dat dit ook een belemmerende factor is in de beoordeling van het probleem van de cliënt, 

aangezien weinig onderzoek is gedaan naar mogelijke implicaties van de voorgestructureerde 

vragenlijsten in het maatschappelijk werk. 

 

Om de invloed van de voorgestructureerde manier van gegevensverzameling op de narratieve 

structuur te onderzoeken heb ik hieronder de hoofd- en deelvragen geformuleerd. Deze heb ik in 

de volgende paragraaf beschreven. Ik zal vervolgens enkele begrippen uit dit onderzoek 

operationaliseren. Hierna zal ik de onderzoeksopzet bespreken. Deze opzet begin ik met de 

beschrijving van de instelling waar ik het onderzoek heb uitgevoerd, hoe de 

aanmeldingsprocedure is en wat de gang van zaken is van het intakegesprek. Daarna zal ik ingaan 

op de vergelijking die ik heb gedaan aan de hand van een viertal criteria. Deze criteria zullen 

worden toegelicht in de laatste paragraaf. Tenslotte zal ik kort ingaan op de betrouwbaarheid en 

validiteit van dit onderzoek. 
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3.2 Vraagstelling  

 

Hoofdvraag: 

Wat is de invloed van de voorgestructureerde vragenlijsten op de kennis over de cliënt in het 

maatschappelijk werk?  

 

Deelvragen: 

 Hoe worden gegevens over de cliënt bij het intakegesprek verzameld en gestructureerd? 

 Welke informatie komt wel (of meer) meer in de narratieve vorm naar voren dan in de 

voorgestructureerde vorm?  

 Welke informatie komt wel (of meer) in de voorgestructureerde vorm naar voren dan in 

de narratieve vorm? 

 

3.3 Operationalisering 

 

In deze scriptie worden verschillende begrippen gebruikt die ik in deze paragraaf kort zal 

toelichten.  

 

Voorgestructureerde vragenlijsten: 

De voorgestructureerde vragenlijsten zijn de intakeformulieren van het NIZW, die 

landelijk gebruikt worden door het algemeen maatschappelijk werk met vastgestelde 

vragen/thema’s zoals die te vinden is bijlage 1. De vragen/thema’s dienen allemaal te 

worden besproken met de cliënt om een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt te 

krijgen.  

 

Voorgestructureerde vorm: 

Met deze vorm, zoals in de deelvragen is geformuleerd, bedoel ik het verslag van het 

intakegesprek dat met de cliënt gehouden is. Dit verslag is naar aanleiding van de vragen 

van het NIZW-intakeformulier gerapporteerd.   
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Kennis over de cliënt:  

De kennis over de cliënt betreft alles wat de hulpverlener weet over het probleem en de 

situatie van de cliënt. De kennis is in het hoofd van de hulpverlener aanwezig vanuit het 

intakegesprek.   

 

Narratieve vorm: 

Bij de narratieve vorm blijft de structuur van het verhaal zoals de cliënt het verteld heeft 

tijdens het intakegesprek gehandhaafd. Het gaat bij deze vorm niet om het intact houden 

van het letterlijke verhaal van de cliënt, maar om de contextfactoren en verbanden die de 

cliënt genoemd heeft zo te laten.  

 

3.4 Instelling 1 
 

Het onderzoek heb ik uitgevoerd bij Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) te 

Arnhem. STMG is een instelling die in haar werkgebied hulp-, zorg- en dienstverlening biedt. Dit 

werkgebied omvat veertien plaatsen; Arnhem, plaatsen rondom Arnhem en plaatsen in de 

Betuwe. STMG biedt naast thuiszorg ook maatschappelijk werk- en dienstverlening; algemeen 

maatschappelijk werk (AMW). Het AMW biedt ondersteuning bij problemen in gezinnen, 

problemen in de opvoeding van kinderen, problemen op het werk of met instanties, bij 

verwerking van verlies, rouw, echtscheiding of eenzaamheid en bij het leren om voor zichzelf op 

te komen. Begeleiding kan zowel individueel als met partner en/of kinderen plaatsvinden. 

Mensen kunnen zonder verwijzing bij het maatschappelijk werk terecht. In de volgende 

subparagrafen zal ik de aanmeldingsprocedure bij het maatschappelijk werk bespreken en de gang 

van zaken tijdens het intakegesprek.  

 

3.4.1  Aanmeldingsprocedure  

 

Cliënten melden zich telefonisch of tijdens het spreekuur aan bij één van de maatschappelijk 

werkers. Bij de aanmelding worden enkele persoonlijke gegevens zoals naam, adres en 

woonplaats genoteerd. De hulpverlener vraagt kort door naar de aard en achtergrond van het 

probleem, op basis waarvan de hulpvraag wordt geformuleerd. Met deze informatie wordt 

                                                
1 Informatie over de instelling is verkregen via www.stmg.nl (6 juni 2008)  
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gekeken of de hulpvraag bij het AMW past of dat de cliënt moet worden doorverwezen naar een 

andere instelling. Aangezien ik het intakeformulier ga onderzoeken en niet het 

aanmeldingsformulier, zal ik niet verder ingaan op de aanmeldingsprocedure. Ik zal hieronder 

uitgebreider ingaan op de gang van zaken bij het intakegesprek.  

 

3.4.2  Het intakegesprek 

 

Als de hulpverlener in het aanmeldingsgesprek concludeert dat het AMW de cliënt kan bijstaan in 

zijn hulpvraag, dan wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, waarbij een persoonlijke 

ontmoeting plaatsvindt tussen de hulpverlener en de cliënt. Het doel van dit intakegesprek is ten 

eerste om meer informatie te verzamelen over de soort problematiek, waarna deze geanalyseerd 

en beoordeeld kan worden. Ten tweede kan de hulpverlener in dit gesprek een indruk te krijgen 

van de cliënt. Als zowel cliënt als hulpverlener overeenstemming vinden over de formulering van 

het probleem en de hulp die hierbij geboden kan worden, wordt gestart met de hulpverlening.  

 

In het intakegesprek wordt door de maatschappelijk werker met de cliënt gekeken naar de aard, 

omvang en inhoud van zijn probleem en wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem. 

Soms is één gesprek voldoende, maar meestal zijn er meerdere gesprekken nodig. Het aantal 

gesprekken en het tempo waarin de gesprekken plaatsvinden, worden samen met de cliënt 

bepaald.  

 

Er bestaan twee soorten intakeformulieren waarmee samen met de cliënt het probleem 

verkend kan worden. Een versie volgens richtlijnen van het NIZW, die landelijk door het 

AMW wordt gebruikt, en een verkorte versie (zoals respectievelijk zijn weergegeven in 

bijlagen 1 en 2). De verkorte versie wordt gebruikt in situaties waarbij in eerste instantie een 

hulpvraag niet verder verkend hoeft te worden. Het doel van deze versie is om geld, tijd en 

energie te besparen. De keuze voor één van beide versies is aan de desbetreffende 

hulpverlener die een inschatting maakt van de situatie. 

 

3.5 Opzet 

 

Om de invloed van het intakeformulier op de kennis van de maatschappelijk werker over de 

cliënt te onderzoeken, heb ik ervoor gekozen om de vaststaande vragenlijsten te vergelijken met 
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de kennis die de hulpverlener over de cliënt heeft en mogelijke verschillen helder te krijgen. Ik 

ben er vanuit gegaan dat dit de beste manier was om kennis over de cliënt te verkrijgen die los 

van het intakeformulier staat. Het is niet realiseerbaar intakegesprekken twee keer te laten voeren 

met cliënten, waarbij de eerste keer geen vaststaande vragen worden gebruikt en de tweede keer 

wel, hoewel op deze manier wel duidelijk zou worden of er andere gegevens worden verzameld. 

Daarnaast gaat het hier om het achterhalen van de kennis over de cliënt die bij de 

maatschappelijk werker aanwezig is.   

 

Om mogelijke verschillen helder te krijgen en hierover uitspraken te kunnen doen, heb ik ervoor 

gekozen om tien cases te bestuderen. De kennis die de hulpverlener over de cliënt vanuit het 

intakegesprek ‘in zijn hoofd’ heeft, heb ik door middel van interviews achterhaald. Aan deze 

interviews hebben zeven maatschappelijk werkers meegewerkt, waarvan vier maatschappelijk 

werkers één interview hebben afgelegd en drie maatschappelijk werkers twee interviews hebben 

afgelegd.  

 

De interviews vonden plaats op locaties van genoemde maatschappelijk werkinstelling en 

varieerden in tijd, van vijftien tot dertig minuten. De geïnterviewde maatschappelijk werkers 

gaven verslag van hun eerste intakegesprek van de week waarin ze geïnterviewd zijn. Ik heb 

bewust gekozen voor ‘verse’ intakes, waarbij het interview plaatsvond een dag of enkele dagen na 

de gehouden intake. Ik ben ervan uitgegaan dat de kennis over de cliënt(situatie) in het algemeen 

nog goed in het hoofd van de professional zat. De interviews hadden één beginvraag, die de 

vorm had van een fictieve situatie: “Stel dat ik (de interviewer) een hulpverlener ben aan wie je 

cliënt x moet overdragen na het intakegesprek. Kun je mij dan vertellen wat ik moet weten over 

die cliënt?” Tijdens het interview heb ik de uitspraken van de geïnterviewde summier samengevat 

met vragen als: “is dit wat ik moet weten?” en “heb je het idee dat je voldoende verteld hebt?” Ik 

heb er bewust voor gekozen om dit samenvatten summier te doen om het gesprek inhoudelijk 

niet te sturen. Mijn doel hiermee was om de kennis die de hulpverlener relevant achtte en in zijn 

hoofd had, te achterhalen zonder daarmee een eventuele andere structuur aan het gesprek te 

geven.  

 

In de dossiers die in het registratiesysteem staan, zijn de intakeverslagen te vinden. Deze 

verslagen staan in dit systeem los van de aanmelding en voortgangsrapportage vermeld. Ze 

worden als één geheel, op een niet-categorische manier, opgeslagen. In verband met 
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privacygevoelige informatie, zijn deze intakeverslagen zonder naam en toenaam meegegeven en is 

door de clustermanager aan de maatschappelijk werkers verzocht namen die er per abuis in het 

dossier waren vermeld, te veranderen of te verwijderen. Ik heb de dossiers van tevoren niet 

ingelezen met tevens als doel zo min mogelijk te sturen in het interview.  

 

3.6 Vergelijking 

 

De interviews heb ik getranscribeerd. Ik heb de letterlijke tekst van de interviews naast die van de 

intakeverslagen gelegd en heb de inhoud van de intakeverslagen met elkaar vergeleken op vier 

analysecriteria, die ik in de volgende paragraaf zal noemen en toelichten.  

 

Om de interviews adequaat te kunnen vergelijken met de dossiers, heb ik twee voorwaarden 

gesteld aan de cliëntgegevens. De eerste is dat de maatschappelijk werkers met de betreffende 

cliënten geen hulpverleningstraject gestart mochten zijn. Op het moment dat er een 

hulpverleningsgesprek na het intakegesprek heeft plaatsgevonden, heeft de maatschappelijk 

werker meer kennis van en over de cliënt dan wat gerapporteerd is van het intakegesprek. Dit 

staat mogelijk een goede vergelijking in de weg. Een andere voorwaarde die ik heb gesteld is dat 

de maatschappelijk werkers van tevoren het dossier niet mochten doornemen en zich hierdoor 

niet mochten voorbereiden op het gesprek. Op die manier streefde ik ernaar om de kennis die de 

hulpverlener over de cliënt had zo veel mogelijk los van het dossier te achterhalen.  

 

De vergelijking van de dossiers en de interviews heb ik aan de hand van het analyse-instrument 

gedaan dat in de volgende paragraaf wordt beschreven.   

 

3.7 Analyse-instrument 

 

In de theorie in hoofdstuk 2 komt een aantal punten naar voren op basis waarvan de vergelijking 

tussen de intakeverslagen en de interviews kan worden gemaakt. In de verslagen en de interviews 

heb ik de punten die betrekking hadden op de analysecriteria gecodeerd en in een tabel gezet. In 

deze paragraaf zal ik de criteria benoemen en toelichten. De schematische weergave van 

onderstaande beschrijving wordt in bijlage 3 gepresenteerd.  
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3.7.1  Context 

 

Mensen laten volgens Holstein & Gubium (2000) een causale lijn in hun verhaal zien.  Wanneer 

meer rekening wordt gehouden met de narratieve structuur komt volgens Aas (2004) de context 

van het verhaal van de cliënt meer tot zijn recht, omdat bij deze manier tekst en taal beter worden 

behouden. Wanneer het verhaal van de cliënt los wordt opgeslagen en bepaalde factoren niet of 

los van elkaar worden genoemd zijn ze onafhankelijk van interpretatie en betekenis. Wanneer dit 

het geval is, is de hulpverlener minder goed in staat om te achterhalen hoe de cliënt tegen zijn 

probleem aankijkt. Contextfactoren worden volgens Aas (2005) echter beter achterhaald met een 

voorgestructureerde methode. Aas (2004) pleit voor aandacht voor vaststaande 

omgevingsfactoren als bijvoorbeeld aanwezigheid van partner en kinderen. Bij de analyse van de 

dossiers en de interviews zal worden gekeken in hoeverre omgevingsfactoren, of contextfactoren, 

worden benoemd. In het schematische overzicht in bijlage 3 zijn de contextfactoren waarop 

vergeleken wordt, te zien.  

 

3.7.2  Logica 

 

In deze paragraaf zullen twee vormen van logica worden weergegeven. Allereerst worden 

oorzaak-gevolg verbanden toegelicht, vervolgens zullen temporele verbanden aan bod komen.  

 

De genoemde omgevingsfactoren worden in de modellen van Sameroff & Chandler (1975), zoals 

weergegeven door Van Nijnatten (2004), genoemd in relatie tot het leggen van verbanden. Het 

verhaal van de cliënt kan op verschillende manieren worden weergegeven, waarbij verbanden 

worden gelegd tussen omgevingsfactoren en het probleem van de cliënt. Dit kan zoals genoemd 

in hoofdstuk 2 causaal, interactioneel en transactioneel zijn. Bij de eerste twee vormen gaat het 

erom dat omgevingsfactoren leiden tot een bepaald resultaat. Bij de laatstgenoemde vorm is 

ruimte voor de handelende mens, waarvan Holstein & Gubium (2000) het belang inzien.  

 

Uit een pilot van het analyse-instrument is gebleken dat het onderscheid tussen de causale en 

interactionele vormen lastig te maken is. Bij de analyse zal ik derhalve de eerste twee vormen, de 

causale en interactionele, samen nemen. Deze vormen geven beide een deterministische weergave 

van een situatie van de cliënt. De contextfactoren staan zodanig beschreven in de dossiers en 

interviews dat het voor de lezer niet duidelijk wordt of er interactie is tussen deze factoren of dat 
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het puur om een opsomming gaat. Wanneer geprobeerd wordt om het onderscheid wel te maken, 

is het gevaar aanwezig dat ik, als onderzoeker, te veel interpreteer. De oorzaak-gevolg verbanden 

die gelegd worden beperk ik derhalve tot de twee vormen die ik causaal en transactioneel noem.  

    

Holstein & Gubium (2000) noemen naast oorzaak-gevolg verbanden, temporele verbanden. 

Elementen van tijd maken dat gedrag of een gebeurtenis op een bepaalde manier beoordeeld 

wordt, zoals ik dit heb toegelicht in hoofdstuk 2. Worden deze elementen weggelaten of op een 

andere manier verwoord, dan kan dit consequenties hebben voor het verhaal van de cliënt. Dit 

gebeurt volgens Aas (2004) veelal bij een voorgestructureerde manier van gegevensverzameling. 

Aas (2004) ziet bij behouden van een narratieve structuur dat het verhaal van de cliënt in dezelfde 

volgorde blijft staan en tijdsaspecten duidelijk worden. Hier is dan een ontwikkeling in 

gebeurtenissen te zien. Belangrijk is daarom te kijken in hoeverre in de intakeverslagen en de 

interviews een ontwikkeling wordt beschreven. Dit wordt onderscheiden van een puntsgewijze 

weergave zonder tijdsverbanden.  

 

3.7.3  Perspectief 

 

Wanneer het verhaal van een cliënt weergegeven wordt, kan dit volgens Holstein & Gubrium 

(2000) zodanig gebeuren dat de stem, het perspectief, van de cliënt te herleiden is. Maar gegevens 

kunnen ook op die manier worden verzameld en gerapporteerd dat het volgens de richtlijnen en 

termen van de instelling gebeurt. De vraag hierbij is dus in hoeverre het perspectief van de cliënt 

naar voren komt. Om te bepalen hoe de stem van de cliënt te achterhalen is, moet een grens 

worden getrokken. De grens die in de vergelijking tussen de intakeverslagen en de interviews 

wordt getrokken is deze: de stem van de cliënt is pas duidelijk wanneer citaten worden gegeven of 

wanneer de maatschappelijk werker een indirect weergave geeft: “de cliënt zei dat hij zich niet 

goed voelde”. Alle andere verhalen over de cliënt zijn geen stem van de cliënt en kunnen dus niet 

als het perspectief van de cliënt worden gezien. Hierbij is namelijk niet duidelijk of de 

maatschappelijk werker het probleem van de cliënt zo ziet of dat de cliënt zijn probleem zo ziet. 

In het geval dat het probleem vanuit het perspectief van de cliënt wordt beschreven, wordt dat de 

representatie van probleem genoemd. In de volgende paragraaf zal ik de vertolking van het 

probleem, waarbij door de maatschappelijk werker argumenten worden ingezet, bespreken.  
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3.7.4  Overtuigende kracht 

 

Het probleem van de cliënt kan in termen van de instelling geformuleerd worden. De 

interpretatie door de maatschappelijk werker van de probleemformulering van de cliënt speelt 

daarbij een grote rol. Verschillende argumenten kunnen worden ingezet om tot een beoordeling 

over de cliënt of zijn probleem te komen en om de toehoorder of lezer van de rapportage te 

overtuigen van de soort begeleiding die noodzakelijk is volgens de maatschappelijk werker. Naar 

aanleiding van de pilot die met het analyse-instrument gehouden is (in de projectgroep van de 

opleiding), bleek dat er verschillende soorten argumenten gebruikt worden. Op basis van zijn 

professie kan een maatschappelijk werker een analyse of beoordeling van het probleem geven. 

Deze professie betreft theoretische kennis of praktische ervaring. Argumenten met betrekking tot 

procedures en regels zijn van institutionele aard. Tenslotte kan een maatschappelijk werker op 

basis van zijn persoonlijke waarden en normen tot een beoordeling komen van een cliënt.  

 

3.8 Betrouwbaarheid/ validiteit 

 

In deze paragraaf wil ik kort ingaan op de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. De 

aard van mijn onderzoek is kwalitatief. Het gaat immers om het beschrijven, interpreteren en 

verklaren van teksten, van uitgetypte interviews en intakeverslagen (’t Hart, 2005).    

Betrouwbaarheid in onderzoek ‘wordt meestal gezien als de precisie van methoden van 

dataverzameling of meetinstrumenten’ (’t Hart, 2005). Als een onderzoek betrouwbaar is, zal 

herhaling van de waarnemingen tot dezelfde uitkomsten moeten leiden. Bij kwalitatief onderzoek 

is herhaling van waarnemingen in het algemeen een lastig gegeven. In dit kwalitatieve onderzoek 

heb ik getracht de interviews zoveel mogelijk op een zelfde manier af te nemen. Ondanks dat ik 

gestreefd heb naar zo min mogelijk sturing in de interviews, is het voorgekomen dat ik in 

sommige interviews sturender ben geweest in het achterhalen van cliëntgegevens dan in andere 

interviews. Controleerbaarheid van het onderzoek is derhalve in beperkte mate gegarandeerd.  

 

Externe validiteit kan worden omschreven als generaliseerbaarheid (’t Hart, 2005). Een 

voorwaarde van generaliseerbaarheid is dat de onderzoeker meet wat hij wil meten. Indien 

systematische fouten worden gemaakt leidt dit tot een vertekend beeld van de resultaten. 

Validiteit wordt groter naarmate het aantal data, waarover iets gezegd moet worden, groter wordt. 

In dit onderzoek gaat het om een studie van tien cases bij één instelling. Om te kunnen 
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generaliseren is dit aantal zeer klein. Ondanks dat het AMW landelijk met het NIZW-

intakeformulier werkt, kunnen de uitkomsten van het onderzoek niet worden gegeneraliseerd 

naar andere AMW-instellingen. Met de resultaten van dit onderzoek kan een indruk worden 

gegeven of de vaststaande vragen invloed hebben op de kennis over de cliënt.    

 

In het volgende hoofdstuk zal ik de resultaten presenteren, die aan de hand van bestudering en 

vergelijking met de genoemde analysecriteria, van paragraaf 3.7, tot stand zijn gekomen.  
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4. Resultaten 
  

4.1 Inleiding 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik de analysecriteria uiteengezet. In dit hoofdstuk zal ik de 

bevindingen vanuit de interviews en dossiers presenteren. Allereerst doe ik verslag van de 

procedure zoals ik die als onderzoeker ben tegengekomen bij STMG. Vervolgens zal ik de analyse 

op basis van de vier genoemde criteria beschrijven. Zoals eerder vermeld zijn voor dit onderzoek 

tien cases bestudeerd. Door middel van citaten zal ik mijn uitspraken over de cases ondersteunen. 

Het doel van dit hoofdstuk is om de data te presenteren. Per analysecriterium heb ik een korte 

conclusie geschreven. Tenslotte laat ik de mening van enkele maatschappelijk werkers over het 

gebruik van het intakeformulier aan bod komen.  

 

4.2 Werkwijze van de maatschappelijk werkers  

 

De interviews waren niet allemaal even lang. In enkele gevallen leek dit de oorzaak te zijn van de 

hoeveelheid gegevens over de cliënt, die de maatschappelijk werker in het interview vertelde. Dit 

had te maken met het soort cliënt, het soort problematiek en de hulpverlener. Wanneer de cliënt 

bijvoorbeeld vol zat met zijn verhaal, was er minder ruimte voor de hulpverlener de biografische 

schets uit te diepen. Als een cliënt steeds hetzelfde vertelde tijdens het intakegesprek, duurden de 

intakegesprekken langer, maar groeide de kennis van de hulpverlener over de cliëntsituatie niet. 

Daarnaast is de ene hulpverlener uitgebreider in zijn bewoordingen dan de andere, wat ook 

invloed had op de lengte van het interview. Niet alle interviews die langer waren, bevatten ook 

per definitie meer informatie.  

 

Iedere geïnterviewde hulpverlener maakte voor de verzameling van kennis over de cliënt in 

principe gebruik van de vragen van het intakeformulier. Het intakeformulier werd op 

verschillende manieren ingevuld. Er waren maatschappelijk werkers die het hele intakeformulier 

invulden en er waren er die een aantal vragen oversloegen. Mogelijk zijn niet alle vragen aan bod 

gekomen in het intakegesprek. Mogelijk staat het antwoord van de vraag die is overgeslagen 

elders in het verhaal opgetekend.  
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Van de tien cases die bestudeerd zijn, is door de maatschappelijk werkers in vier gevallen gekozen 

voor het verkorte intakeformulier (genoemd in par. 3.4.2). In één situatie ging het niet om een 

‘live’-intake, maar om een telefonische. De cliënt was moeilijk te bereiken en de hulpverlening 

was in zekere zin outreachend (waarbij het initiatief om contact te zoeken meer bij de 

hulpverlener lag dan bij de cliënt). In de tweede casus was sprake van een praktische vraag, 

waarbij een uitgebreid intakeverslag niet noodzakelijk werd geacht. In de derde situatie ging het 

om een cliënt voor wie het probleem zo groot was dat het bijna onmogelijk was voor de 

hulpverlener de andere vragen/onderwerpen langs te gaan. En in de laatste casus ging het om een 

cliënt die door lichamelijke klachten zeer snel vermoeid was tijdens het gesprek, waardoor de 

hulpverlener ervoor heeft gekozen om het gesprek kort te houden en niet al te diep op de 

problematiek in te gaan.  

 

4.3 Context 

 

Bij context is naar aanleiding van de genoemde factoren, die in bijlage 3 te vinden zijn, gekeken 

of deze zowel in het dossier als in het interview naar voren kwamen. Er is niet zozeer gelet op de 

compleetheid van het verhaal of alle factoren wel benoemd worden. Het gaat hier echter om de 

verschillen die naar voren komen in het al dan niet benoemen van de factoren om te kijken of het 

intakeformulier invloed heeft op het benoemen van deze factoren.  

 

4.3.1  Algemeen 

 

In drie van de tien cases waren veel (=meer dan zeven) verschillen te vinden met betrekking tot 

de genoemde contextfactoren. Bij de overige zeven cases werden vier of minder verschilpunten 

ontdekt. Bij bijna alle cases stonden in het dossier meer contextfactoren vermeld dan in het 

interview naar voren kwamen. Een enkele keer werd in het interview specifiekere informatie 

verstrekt dan in het dossier vermeld stond. 

 

Er is bij de gevonden verschillen geen patroon te zien welke factoren standaard aandacht kregen 

en welke niet. Er zijn dossiers waar bepaalde contextfactoren niet worden benoemd, zoals 

woonsituatie of middelengebruik; deze factoren worden in de interviews ook niet genoemd. 

Wellicht komen deze factoren in de intakegesprekken niet aan bod. Mogelijk was het een bewuste 

of minder bewuste keuze van de hulpverlener om aan deze factoren geen aandacht te schenken. 
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Het lijkt dat de intakeformulieren met betrekking tot deze factoren niet meer kennis verschaffen 

dan de hulpverlener heeft over de cliënt. Andersom is dit ook niet het geval.   

 

In de dossiers is ruimte voor rapportage op een verhalende manier. In het algemeen staan de 

contextfactoren in de dossiers zowel los vermeld als opgetekend in het verhaal. Regelmatig 

worden factoren dan ook dubbel vermeld in de dossiers. Er wordt bijvoorbeeld aan het begin van 

het intakeverslag gerapporteerd wat de ‘primaire leefsituatie’2 is, welke later veelal wordt 

aangehaald wanneer de ‘actuele leefsituatie’ in verhaalvorm wordt beschreven. Een punt als 

‘medicatie, alcohol, drugs, roken, gokken en/of andere verslaving’ wordt los vermeld en staat 

meestal niet in het verhaal opgetekend, tenzij door de cliënt of hulpverlener een relatie wordt 

gelegd tussen medicijn- of middelengebruik en het probleem. Dit punt wordt dan later onder 

bijvoorbeeld ‘actuele leefsituatie’ nogmaals benoemd.  

 

In de interviews staan deze factoren meer bij elkaar vermeld, omdat het verhaal door de 

maatschappelijk werker aan één stuk wordt verteld. Dit leverde echter niet meer contextfactoren 

op. In de dossiers stonden meer factoren dan in de interviews, waarvan in de volgende 

subparagraaf enkele voorbeelden worden getoond.   

 

4.3.2  Contextfactoren: wel benoemd in dossier, niet in interview 

 

Zoals genoemd stonden in de meeste dossiers meer contextfactoren vermeld dan in de 

interviews. Zo werd met betrekking tot kinderen, van een 90-jarige vrouw, in zowel het dossier 

als in het interview gezegd, dat ze een kindje heeft gehad dat een paar uur heeft geleefd. In het 

interview komt echter ook naar voren dat mevrouw een miskraam heeft gehad (zie citaat). In het 

dossier wordt de miskraam niet genoemd, hierin wordt alleen gesproken over het overleden 

kindje. De maatschappelijk werker heeft deze factor mogelijk vergeten te vertellen. Mogelijk, 

maar minder waarschijnlijk, is ook dat deze factor als niet relevant wordt beschouwd. De 90-

jarige vrouw laat in het intakegesprek blijken dat haar verdriet van vroeger weer naar boven komt 

over het verlies en het feit dat ze geen kinderen kon krijgen. Een dergelijke contextfactor lijkt 

derhalve wel belangrijk te zijn in de opsomming van punten met betrekking tot kinderen. 

 

                                                
2 De genoemde punten uit het intakeverslag zijn terug te vinden in bijlage 1.  
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 Dossier: “Mevrouw heeft een miskraam gehad én een kindje dat maar een paar uur heeft geleefd”. 

Interview: “Mevrouw had een dochter kunnen hebben; het kindje heeft een paar uur geleefd.” 

 

Een ander voorbeeld betreft de relaties met vrienden van een 19-jarige jongen. In het interview 

wordt hierover niets vermeld, terwijl in het dossier onder ‘sociale steun’ hierover enkele punten 

worden vermeld. De uitspraak van de jongen dat hij zijn vrienden vaker zou willen zien, kan 

belangrijk zijn in de beoordeling van de situatie. De maatschappelijk werker noemt namelijk in 

het interview dat de jongen mensen moeilijk vertrouwt en dat hij in het verleden erg gepest is. 

Het feit dat de jongen zijn vrienden vaker zou willen zien, kan te maken hebben met het pesten 

uit het verleden en de moeite om mensen te vertrouwen. Opvallend is daarom dat de 

contextfactor in het interview niet wordt genoemd.   

 

 “Ik heb een paar vrienden, maar die snappen er niet zoveel van. Maar het is wel gezellig om met 

hen dingen te doen. Ik zou ze best vaker willen zien.”  

 

Tenslotte geef ik een voorbeeld over een vrouw die haar woning uit moet wegens financiële 

problemen. De kans bestaat dat zij en haar gezin uit de huidige woonplaats weg moeten. In het 

dossier staat de contextfactor genoemd dat mevrouw geboren en getogen is in de woonplaats 

waar ze nu woont. Het kan voor de vrouw een belangrijke reden zijn om niet weg te willen uit 

haar huidige woonplaats en één van de redenen zijn dat zij naar het maatschappelijk werk komt. 

Opvallend is daarom dat in het interview niets over deze contextfactor wordt genoemd.   

 

In het algemeen wordt in de dossiers de financiële situatie (inkomen) van de cliënt genoemd, 

terwijl dit in de interviews alleen naar voren komt wanneer financiële problemen een rol spelen. 

Twee keer wordt in de dossiers genoemd dat de cliënt medicatie of antidepressiva gebruikt, 

terwijl dit in de interviews niet wordt aangekaart. Blijkbaar hebben de hulpverleners er wel naar 

gevraagd, maar vinden ze het mogelijk niet relevant genoeg om het in het interview te vermelden.  

 

4.3.3  Contextfactoren: wel benoemd in interview, niet in dossier 

 

Bij drie cases werden meer contextfactoren benoemd in de interviews dan in de dossiers. Hoewel 

de dossiers in het algemeen meer factoren bevatten, werd dus toch enkele keren specifiekere 

informatie in de interviews benoemd. Zo werd in zowel het dossier als in het interview over een 

49-jarige cliënt met een ernstige vorm van neuropathie (zenuwziekte) gezegd dat ze steun krijgt 



 

W.M. Petersen, juni 2008   33

van familie, vrienden en buren, maar in het interview kwam naar voren dat de cliënt van haar 

moeder juist geen steun krijgt (zie citaat). De informatie uit het interview was dus specifieker. De 

informatie lijkt toch wel belangrijk te zijn als het gaat om sociale steun van familieleden en met 

name een moeder. De hulpverlener weet over dit punt meer dan zij gerapporteerd heeft.  

 

 Interview: “Cliënt heeft nog een moeder van 75 jaar, die erg dominant is en waar ze geen enkele 

steun van krijgt.” In het dossier wordt moeder niet genoemd. 

 

Een ander voorbeeld is dat in een casus over een 53-jarige vrouw verschillende contextfactoren 

wel worden benoemd in het interview die niet in het dossier naar voren komen. Het gaat om een 

telefonische intake waarvan verslag is gedaan. Er wordt over de relatie met familieleden in het 

interview gezegd dat mevrouw weinig steun heeft aan haar zoon, contact heeft met haar dochter 

én contact heeft met haar kleinkinderen. In het dossier is niets over kleinkinderen gerapporteerd.  

Ook wordt in het interview door de hulpverlener verteld dat deze cliënt gescheiden was en een 

vriend heeft met wie ze niet samenwoont. In het dossier komt alleen terug dat de cliënt een 

vriend heeft en niet dat ze niet samenwoont met deze vriend.  

Daarnaast gaf de hulpverlener te kennen in het interview dat mevrouw een thuiswonende 23-

jarige zoon heeft die volgens de cliënt ‘de hele dag aan het water zit te vissen en een Wajong-

uitkering heeft’. In het dossier staat wel dat het gaat om een thuiswonende 23-jarige zoon die 

achterloopt in ontwikkeling, maar er staat niets over de Wajong-uitkering vermeld.  

Met betrekking tot de ziektegeschiedenis wordt in het interview duidelijk dat na de operatie, 

waarbij een deel van de long is weggehaald, geen bestraling nodig was. In het dossier wordt niet 

benoemd dat mevrouw niet bestraald is na haar operatie.  

Tenslotte wordt over deze cliënt in het interview een vermoeden van een alcoholprobleem 

uitgesproken.  

 

 “En de mate waarin ze suf overkwam doet me vermoeden dat ze fikse medicatie heeft of een 

alcoholprobleem of in ieder geval iets wat haar suffer maakt dan dat je een gemiddeld iemand 

spreekt die je belt en wakker moet worden van de slaap.”  

 

In het dossier wordt dit vermoeden niet genoemd. Onder ‘medicatie/alcohol/drugs/roken/ 

gokken/andere verslaving’ staat ‘nog onderzoeken’ vermeld. Ergens anders in het dossier staat 

dat de cliënt suf overkomt waarachter ‘medicatie e.d.?’ staat.   
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In het laatste voorbeeld zijn veel verschillen te zien tussen het dossier en het interview, waarbij er 

meer kennis lijkt te zijn in het hoofd van de maatschappelijk werker over de cliëntsituatie dan 

vanuit het dossier naar voren komt. Mogelijk heeft dit te maken met de soort problematiek. Het 

ging hier om een telefonische intake, waarbij de maatschappelijk werker aangaf dat het gesprek 

hem meer vragen dan antwoorden opleverde. Toch lijken de gegevens die hij in het interview 

vermeldt wel degelijk relevant te zijn voor de beoordeling van de situatie door de maatschappelijk 

werker. Een andere mogelijke oorzaak is dat de maatschappelijk werker in het interview (en ook 

in het andere interview dat hij heeft afgelegd) de situatie gedetailleerd weergaf. Hierdoor zijn 

meer factoren genoemd dan bij de maatschappelijk werkers die de casus kort vertelden.  

 

4.3.4  Conclusie  

 

Er staan in het algemeen meer contextfactoren in de dossiers dan in de interviews. De vragen in 

het intakeformulier zijn niet categorisch (met los vermelde termen) beantwoord. De dossiers 

kennen wel meer opsplitsing van de contextfactoren dan de interviews.    

 

Enkele interviews bevatten echter meer en specifiekere informatie over de cliënt dan de dossiers. 

Deze informatie lijkt ook belangrijk te zijn om genoemd te worden. In sommige cases wordt een 

beoordeling gegeven op basis van deze contextfactoren. De maatschappelijk werkers van deze 

cases bezitten de kennis over deze factoren, maar hebben deze kennis niet gerapporteerd. 

Opvallend is dat deze maatschappelijk werkers lang van stof zijn en de cases gedetailleerder 

weergaven.  

 

Er zijn weinig systematische verschillen te vinden in welke factoren wel altijd terugkomen in de 

dossiers en niet in de interviews of andersom. Alleen de financiële situatie wordt standaard 

benoemd in de dossiers en in de meeste gevallen niet in de interviews, tenzij het probleem van de 

cliënt direct te maken heeft met de financiën.  

 

Indien contextfactoren niet in het interview én niet in het dossier zijn genoemd, kan een 

verklaring zijn dat deze factoren niet belangrijk zijn in de cases. Zoals genoemd is bij de analyse 

echter alleen gekeken naar de verschillen tussen de dossiers en interviews.  
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Of rekening wordt gehouden met de contextfactoren in het leggen van verbanden wordt in de 

volgende paragraaf over logica uiteengezet.  

 

4.4 Logica 

 

Zoals genoemd in par. 3.5.2, wordt onderscheid gemaakt tussen oorzaak-gevolg verbanden en 

temporele verbanden. Allereerst zal ik weergeven hoe oorzaak-gevolg verbanden worden gelegd 

aan de hand van de twee vormen van deze verbanden, causaal enerzijds en transactioneel 

anderzijds. Vervolgens wordt ingegaan op het temporele aspect van logica, waarbij gekeken wordt 

of ontwikkelingen worden beschreven of dat de situatie meer puntsgewijs weergegeven wordt.  

 

4.4.1  Algemeen 

 

In de dossiers en in de interviews zijn ongeveer evenveel verbanden te vinden. Een groot deel 

van de verbanden komt overeen met elkaar, sommige verschillen van elkaar. Een tweetal 

hulpverleners gebruikt in de rapportages weinig tot geen voegwoorden. Zij geven het verhaal van 

de cliënt dan puntsgewijs weer. Dit maakt dat de lezer zelf verbanden moet leggen tussen de 

verschillende zinnen c.q. uitspraken van de cliënt. Een voorbeeld hiervan is: 

 

 Ik schaam me dat mijn opa aan mij heeft gezeten (incest).  

 Ik heb angst om dood te gaan (ik heb bijvoorbeeld een uitstrijkje laten maken omdat ik bang was 

om kanker te hebben). 

 Ik eet niet goed, ik drink veel cola; het lijkt wel een verslaving. 

 

Tussen deze drie punten lijkt geen relatie te zijn als wordt afgegaan op het ontbreken van 

voegwoorden, terwijl ze wel onder elkaar vermeld worden. Bij het eerste punt wordt een oorzaak 

van het schaamtegevoel aangegeven. Bij het tweede punt staat uitleg voor de angst om dood te 

gaan. Bij de laatste uitspraak staat geen oorzaak aangegeven. De link tussen deze drie uitspraken 

lijkt te ontbreken.  

 

Mogelijkerwijs heeft de cliënt deze zinnen op deze manier uitgesproken. Er bestaat echter ook 

een kans dat de cliënt wel verbanden heeft gelegd, maar dat de hulpverlener deze niet laat 

terugkomen. In het interview worden deze uitspraken van de cliënt niet op die manier 

weergegeven. Er wordt weliswaar benoemd dat de cliënt door haar opa is misbruikt, maar 
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hierover wordt niet gezegd dat de cliënt zich ook schaamt. Over de angst om dood te gaan wordt 

eveneens niets gezegd in het interview. Over de colaverslaving echter wel, maar de drie genoemde 

punten worden los benoemd. In het interview worden deze uitspraken niet door voegwoorden 

met elkaar in verband gebracht. Ook wordt later in het verhaal niet teruggegrepen op eerder van 

deze genoemde punten waaruit kan blijken dat er verbanden worden gelegd. Er is dus geen 

verschil te zien op dit punt, maar wel is te zien dat verbanden niet of onduidelijk naar voren 

komen.   

 

Bij de meeste dossiers wordt verhalenderwijs met voegwoorden gerapporteerd en worden 

verbanden daardoor beter zichtbaar dan waar geen voegwoorden zijn gebruikt. De verbanden 

kunnen zowel door de cliënt als door de hulpverlener zijn gelegd. Op het verschil in perspectief 

vanuit de cliënt en vanuit de hulpverlener op het probleem zal ik in paragraaf 4.5 ingaan.   

 

4.4.2  Causaal of transactioneel 

 

Bij het zoeken naar oorzaak-gevolg verbanden heb ik gekeken naar verbanden die werden gelegd 

tussen contextfactoren en gedragingen of gebeurtenissen. De meeste verbanden zijn causaal. 

Hierin is weinig verschil te zien tussen de dossiers en de interviews. De resultaten zijn een direct 

gevolg van de genoemde factoren, zonder daar daarbij invloed aan de cliënt wordt toegeschreven. 

Enkele voorbeelden vanuit drie verschillende cases hiervan zijn: 

 

Voorbeeld 1 

 “Haar moeder heeft na de scheiding tien jaar lang last gehad van een straatfobie. En mijn cliënt is 

zelf ook bang dat ze een fobie krijgt, zo van ik heb het bij m’n moeder gezien en ik zie het mij 

ook wel gebeuren.” (Interview) 

 “Ik ben bang om een fobie te ontwikkelen, net als mijn moeder. Mijn moeder heeft last van een 

straatfobie gehad.” (Dossier) 

 

In dit voorbeeld is in het interview te lezen dat de angst om een fobie te krijgen een direct gevolg 

is van het feit dat haar moeder het ook heeft gehad. In dit gedeelte is niet te lezen dat de cliënt 

hierop zelf invloed kan uitoefenen. In het dossier komt dit verband op dezelfde manier naar 

voren.  
 

Voorbeeld 2 
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 “Hij zit een beetje te knokken met bepaalde gevoelens en dat heeft eigenlijk te maken met dat ie 

in het verleden erg gepest is op school en daardoor is hij erg onzeker geworden.” (Interview) 

 “Cliënt loopt vast in zijn dagelijks leven. Door het vele pesten van vroeger is cliënt erg onzeker 

geworden.” (Dossier) 
 

Met het tweede voorbeeld wil ik laten zien dat zowel in het interview als in het dossier de 

onzekerheid van de cliënt een direct gevolg lijkt van het pesten van het verleden. Hier lijkt 

eveneens niets te lezen over de invloed die de cliënt op de situatie zou kunnen hebben. De 

contextfactor, namelijk het pesten van vroeger, lijkt de directe oorzaak te zijn van het gevolg 

‘onzekerheid’.  

 

Een casus waarin eveneens causale, maar verschillende, verbanden zijn gelegd, in het interview en 

het dossier was de casus over een 19-jarige jongen. In het interview wordt deze jongen als 

onzeker omschreven, wat op zijn gevoelens slaat waardoor hij agressief kan worden. Meerdere 

oorzaken van deze agressiviteit worden genoemd, die in onderstaand citaat worden weergegeven.  

  

 “Maar ook denk ik, zijn ouders hebben een café gehad. Hij is een laatkomertje, zeg maar. Hij 

heeft twee veel oudere broers. Eén broer heeft ook in de drugs gezeten. En de andere broer heeft 

het ook wel moeilijk gehad. En zijn vader is een hele gesloten man. Die vader en moeder hebben 

ook veel ruzie gehad. Zijn moeder daar kan hij wel mee praten, maar ook niet heel erg goed. Dus 

eigenlijk is het niet een heel stabiel gezin waar hij uit komt. (…) Dus eigenlijk heeft de cliënt nooit 

geleerd om op een normale manier een ruzie of conflict rustig uit te praten. ” 

 

Later in het interview komt nog naar voren dat:  

 

 “die vader een sociaal arme man is. Hij heeft heel weinig invoelvermogen. Die vader en die broers 

zijn vrachtwagenchauffeurs. Dus dat speelt in mijn hoofd dat het eigenlijk een bepaald soort type 

mensen is, die verbaal niet zo sterk zijn.”  

 

In het dossier wordt eveneens zijn jeugd beschreven als oorzaak van onzekerheid en agressief 

gedrag. Net als dat zijn vader vrachtwagenchauffeur is en dat zijn broers op een agressieve manier 

voor hem opkwamen vroeger. Deze punten worden echter niet in verband gebracht met het 

gedrag van de cliënt, in tegenstelling tot het interview waar deze verbanden wel duidelijk worden 

gelegd.  
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De betreffende hulpverlener heeft de cliënt drie jaar geleden ook op gesprek gehad, waarbij 

eenmalig contact is geweest met de vader. Deze kennis kwam in het interview wel naar voren, 

maar was niet gerapporteerd. De kennis stond wel in de rapportage van het vorige contact, maar 

rapportages van langer dan twee jaar oud worden verwijderd. Er is bij deze casus duidelijk meer 

kennis over de cliënt aanwezig in het hoofd van de hulpverlener dan in de rapportage naar voren 

kwam. Ook werd deze kennis gebruikt bij de beoordeling van de situatie. De hulpverlener gaf aan 

dat haar kennis over dat de vader een sociaal arme man is, meespeelt in haar achterhoofd. Ook 

vertelde zij dat ze zich van de vorige aanmelding kon herinneren dat de cliënt agressief was. De 

hulpverlener heeft deze agressie van de cliënt bij hem aangekaart en de cliënt vertelde vervolgens 

dat hij een taakstraf heeft gehad. De hulpverlener schatte in dat de cliënt dit feit mogelijkerwijs 

niet verteld zou hebben als zij er niet over begonnen was.  

 

Er zijn weinig transactionele verbanden in verhouding tot de causale. In de interviews worden 

enkele transactionele verbanden gelegd; in de dossiers niet. Tijdens ‘het praten over de cliënt’ lijkt 

meer ruimte te zijn om aan de cliënt een zekere handelingsbevoegdheid toe te kennen, hoewel het 

toekennen hiervan nog vrij zeldzaam gebeurt. Deze verbanden werden echter wel door de 

maatschappelijk werkers ingezet om tot een beoordeling te komen.  

 

Onderstaande voorbeelden komen uit twee interviews; de verbanden zijn niet in de dossiers terug 

te vinden. In deze voorbeelden is bij de cursieve gedeelten te zien dat de hulpverleners de 

contextfactoren niet als enige oorzaken zien van het probleem. Ze geven met deze uitspraken aan 

dat de cliënt hierop zelf ook invloed kan uitoefenen.  

 

 “Nou wat mij dan ook verbaasde in dat gesprek was dat als ze het invalswerk als kleuterjuf zo 

fantastisch vindt en zo veel leuker dan poetswerk, hoe komt het dan dat je daar niet voor zorgt dat je 

betere mogelijkheden hebt? Want stel: je geeft het poetsen op: qua financiën, invalwerk levert veel 

meer op, dus daar hoef je het niet voor te laten. En bovendien creëer je veel meer mogelijkheden 

voor een betere invalssituatie, misschien wel vast werk. Door dat maar te beperken tot twee dagen 

zit je al heel krap. En als je ook nog eens geen auto hebt wordt het aantal mogelijkheden al 

helemaal klein. Dus ik kon niet goed begrijpen waarom ze zo weinig kansen creëert. Daar zat ze ook 

wel mee te ploeteren, “misschien moet ik dat ook wel opgeven”. (Interview)  
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 “Daar is hij bij Bureau Jeugdzorg weer verwezen naar GGNet. En daar heeft hij drie maanden op 

de wachtlijst gestaan, daar is hij eigenlijk heel erg boos over geworden, dat hij drie maanden daar 

op heeft gestaan, op die wachtlijst. Toen is hij langzaam er weer uit geklommen uit die dip, heeft hij het weer 

zelf geprobeerd. En nu wil hij eigenlijk niet verwezen worden naar GGNet.” (Interview) 

 

4.4.3  Ontwikkelingsbeschrijving 

 

Bij het zoeken naar verbanden die door middel van tijdselementen worden gemaakt, de 

temporele verbanden, is gelet op termen die een ontwikkeling weergaven. Tijdsaanduidingen 

worden in de dossiers minder ingezet in de beschrijving van het probleem dan in de interviews. 

Dit komt doordat in het dossier het verhaal van de cliënt niet altijd aan één stuk wordt 

weergegeven en in het interview wel. De los van elkaar genoemde punten bevatten echter soms 

wel een tijdselement. Bij onderstaande twee voorbeelden is bij de cursieve woorden te zien hoe 

de ontwikkeling beschreven wordt. 

 

Voorbeeld 1: 

 

 “Ik heb altijd al gedacht dat ik een lopende tijdbom ben.” (dossier bij het verhaal van de cliënt) 

 

Met deze uitspraak wordt duidelijk dat het bij de cliënt niet om een tijdelijk gevoel gaat, maar dat 

ze altijd al gedacht heeft dat ze een lopende tijdbom is. Of met het tijdselement rekening wordt 

gehouden in de beoordeling wordt noch in het dossier, noch in het interview duidelijk.   
 

Voorbeeld 2: 

 “Gevoelens van vroeger, angst, boosheid, onbegrip en verdriet, komen regelmatig omhoog. Cliënt 

heeft er nooit goed raad mee geweten.” (dossier bij de probleemanalyse door de hulpverlener) 

 

De uitspraak van de hulpverlener geeft aan dat het probleem van de cliënt, dat gevoelens van 

vroeger omhoog komen, niet iets is dat zich alleen nu voordoet. De stemming van de cliënt heeft 

een chronisch karakter gekregen. De cliënt geeft ook zelf aan dat het pesten traumatisch is 

geweest en dat hij het regelmatig herbeleeft. De cliënt wordt derhalve doorverwezen naar een 

psycholoog. 
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De ‘korte schets actuele leefsituatie’ en ‘korte biografische schets’ zijn, zoals in bijlage 1 te zien is, 

vragen in het intakeformulier. Opvallend hierbij is dat het verhaal van de cliënt hier meer 

verhalend wordt weergegeven dan in de vragen die ervoor zijn beantwoord. De antwoorden bij 

de ‘korte schets actuele leefsituatie’ en ‘korte biografische schets’ bevatten meer 

tijdsaanduidingen. Hierdoor wordt een ontwikkeling in het verhaal van de cliënt duidelijk voor de 

lezer. Bovendien worden door de opsplitsing van de intakevragen veel gegevens in deze gedeelten 

herhaald. Mogelijk is de vorm van dit intakeformulier bewust zo opgebouwd dat het probleem in 

het begin kort en bondig verwoord wordt, waarna gegevens uit het verleden later met het 

probleem in verband worden gebracht. Het begin van het intakeformulier geeft hierdoor niet 

altijd direct een helder beeld van het probleem.  

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
 

Voorbeeld 1: formuleringen onder ‘stressoren/oorzaken van problemen’ respectievelijk ‘korte 

schets actuele leefsituatie’ 

 “Het bedrijf van mijn man (bouwbedrijf) staat na twintig jaar voor het faillissement.” 

 “Haar man had een eigen bedrijf sinds twintig jaar. De laatste jaren ging het minder goed doordat 

er een grote en twee kleine opdrachten niet werden betaald. Uiteindelijk moest er faillissement 

worden aangevraagd.” 

 

In dit voorbeeld wordt met de beschrijving onder ‘korte schets actuele leefsituatie’ duidelijk voor 

de lezer dat het de laatste jaren minder goed ging en hoe de man van de cliënt tot het aanvragen 

van faillissement is gekomen. Onder ‘stressoren/oorzaken van probleem’ wordt de ontwikkeling 

tot het faillissement niet duidelijk. Bij dit voorbeeld komt in het interview deze 

ontwikkelingsbeschrijving niet naar voren. Het dossier lijkt hiermee meer duidelijkheid te 

verschaffen.  
 

Voorbeeld 2: formulering onder ‘wensen en verwachtingen van het maatschappelijk werk’ 

respectievelijk ‘korte biografische schets’ 

 

 “Hopelijk kunnen jullie iets doen voor mijn zoon. Lastig is alleen dat hij alle vertrouwen in de 

hulpverlening is verloren.” 

 “In 1997 had hij erg veel pijn en na onderzoek heeft een psycholoog als diagnose gesteld dat het 

tussen zijn oren zat. Later bleek dat zijn donornier deels was afgestoten en sindsdien moet hij drie 
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keer per week naar het ziekenhuis voor een spoeling. Zijn vertrouwen in psychologen e.d. is hij 

toen kwijtgeraakt.” 

 

Bij dit voorbeeld wordt onder de ‘korte biografische schets’ duidelijk hoe de zoon zijn 

vertrouwen in de hulpverlening is verloren en wanneer dat is begonnen. Onder ‘wensen en 

verwachtingen van het maatschappelijk werk’ staat deze ontwikkeling tot het verliezen van het 

vertrouwen in de hulpverlening niet beschreven. In het interview komt helemaal niet naar voren 

dat de zoon alle vertrouwen in de hulpverlening is verloren. Wel wordt het verhaal over de 

diagnose van de psycholoog verteld. Het dossier lijkt hier meer duidelijkheid te verschaffen, maar 

dan alleen onder het gedeelte ‘korte biografische schets’.  

 

Een aantal hulpverleners gaat niet of weinig in op de ‘korte schets actuele leefsituatie’ en ‘korte 

biografische schets’. Eén van hen heeft in het dossier puntsgewijs enkele gegevens opgeschreven 

en erbij vermeld dat er “geen bijzonderheden” zijn. Ze vermeldt dat de cliënt enig kind is, dat 

beide ouders niet meer leven, dat de cliënt een goede jeugd heeft gehad en nog contact heeft met 

twee tantes en een paar nichtjes. De uitspraak “geen bijzonderheden” lijkt te gaan over de goede 

jeugd van de cliënt, maar omdat de uitspraak tussen de punten in vermeld staat, is dit niet 

duidelijk. De hulpverlener lijkt hiermee te willen zeggen dat de gegevens met betrekking tot 

biografische schets weinig met het probleem te maken hebben. In het interview zegt ze hierover 

dat “over de biografische schets verder niets te melden is” dan alleen de punten die zojuist 

genoemd zijn. Vanuit de interviews kwam naar voren dat niet iedere hulpverlener het nodig vindt 

om diep op de biografische schets in te gaan. Enkele hulpverleners gaven aan dat ze liever in het 

hier en nu blijven met de cliënt.  

 

Het verschilt per dossier in hoeverre de vragen in verhalende vorm worden beantwoord. De 

dossiers met relatief veel ontwikkelingsbeschrijving zijn verhalender dan de andere dossiers. De 

verkorte intakeformulieren laten minder ontwikkelingsbeschrijvingen zien dan de originele. Hier 

is het verhaal van de cliënt meer puntsgewijs gerapporteerd. De punten ‘korte schets actuele 

leefsituatie’ en ‘korte biografische schets’ ontbreken in de verkorte versie van het formulier. 

Hiervoor is geconcludeerd dat bij deze punten meer ontwikkelingen werden beschreven. Mogelijk 

is dit een verklaring, dat er minder verhalenderwijs wordt gerapporteerd dan in de reguliere 

formulieren, waar deze punten wel aanwezig zijn.  
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In vergelijking met de dossiers zijn de interviews meer chronologisch opgebouwd. De meeste 

hulpverleners beschreven het verhaal van de cliënt in chronologische volgorde tijdens de 

interviews. Enkele hulpverleners gebruikten in hun verhaal weinig tijdsaanduidingen. Dit laatste 

komt dan wel overeen met het aantal tijdsaanduidingen in het dossier over de betreffende cliënt.  

In één van de interviews komt een tijdsaanduiding naar voren die in het dossier van de 

betreffende cliënt niet wordt genoemd, maar die mogelijkerwijs wel een rol speelt in de 

beoordeling van de situatie: 

 

 “Dus ik vond de situatie wat zorgwekkend overkomen en ik had tegelijkertijd de indruk dat 

mevrouw met een aantal van deze klachten al heel vertrouwd is. Het verhaal is minder een 

probleem dan gemiddeld. Want als ze die jongen al niet anders heeft gekend. Ik heb de indruk dat 

ze niet een heel stevige basis heeft en dat de omgeving dat ook wel weet. En dat dat altijd al een 

beetje doorgesukkeld is. Ze heeft nooit eerder een beroep op hulpverlening gedaan, niet wat mij 

bekend is. 

 

4.4.4  Conclusie  

 

Over logica kan met betrekking tot causale en transactionele verbanden, worden geconcludeerd 

dat er vrij weinig verschillen zijn tussen de dossiers en de interviews. Bij beide vormen worden 

voornamelijk causale verbanden gelegd tussen contextfactoren en resultaten (problemen). De 

meeste dossiers bevatten voegwoorden waardoor het voor de lezer duidelijk wordt welke 

verbanden worden gelegd. Enkele verslagen bevatten deze voegwoorden weinig of niet, waardoor 

verbanden moeilijk of niet kunnen worden gelegd.  

 

In één van de cases zijn tussen het dossier en het interview hele duidelijke verschillen te zien in 

de verbanden die zijn gelegd. De hulpverlener heeft duidelijk meer kennis in haar hoofd over de 

cliënt(situatie) dan in het dossier staat. Er worden andere verbanden gelegd in het interview dan 

in het dossier, welke verschillende beoordelingen van het probleem als gevolg hebben. Deze 

kennis is aanwezig vanuit eerder contact met de cliënt.   

 

In het dossier wordt er van uitgegaan dat één of meerdere factoren leiden tot het gegeven 

resultaat zoals de cliënt dat beschrijft. Hier lijkt geen ruimte te zijn voor transactionele verbanden, 

de invloed die de cliënt zelf kan hebben op de situatie. Deze invloed is in de interviews 

duidelijker aanwezig, zij het in beperkte mate, zoals de voorbeelden weergaven.  
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Tijdselementen komen meer terug in de verhalende vorm dan in de puntsgewijze weergave. 

Ontwikkelingsbeschrijvingen worden meer en duidelijker in de interviews genoemd dan in de 

dossiers. In de dossiers is echter ook het onderscheid te zien tussen een puntsgewijze weergave 

en een ontwikkelingsbeschrijving onder de ‘korte schets actuele leefsituatie’ en de ‘biografische 

schets’, mits hulpverleners deze thema’s /vragen beantwoorden. Het probleem wordt voor de 

lezer onder deze laatstgenoemde punten veelal direct duidelijk, terwijl dat bij de thema’s/vragen 

die in het begin van het intakeformulier vermeld staan, niet het geval is.  

 

4.5 Perspectief van de cliënt  

 

Zoals genoemd in hoofdstuk 3, heb ik bij het perspectief van de cliënt gekeken in hoeverre de 

stem van de cliënt letterlijk terugkomt. Er zal in deze paragraaf eerst worden ingegaan op hoe de 

dossiers het verhaal van de cliënt weergeven, daarna worden de interviews besproken. In beide 

subparagrafen zal naar voren komen of en hoe de stem van de cliënt gescheiden wordt van de 

interpretatie van de hulpverlener.  

 

4.5.1  Dossiers 

 

Op het intakeformulier wordt een scheiding gemaakt tussen de gegevens over de cliënt en de 

probleemanalyse door de maatschappelijk werker. Om zo dicht mogelijk bij het verhaal van de 

cliënt te blijven wordt veelal gekozen om het verhaal over de gegevens van de cliënt in de ik-

vorm van de cliënt te formuleren. Acht van de tien cases zijn op die manier gerapporteerd. Er is 

hier een duidelijke scheiding te zien tussen het verhaal van de cliënt en dat van de hulpverlener bij 

de analyse. Onderstaande citaten komen uit hetzelfde dossier. Het eerste citaat komt uit het eerste 

deel van het dossier: ‘gegevens over de cliënt’. Het tweede citaat komt uit het laatste deel 

‘probleemanalyse’.  

 

 “Ik woon alleen en ik werk bij een ingenieursbureau. Mijn vader is tien jaar geleden overleden en 

mijn moeder is in 2007 overleden. Sinds mijn moeder niet meer leeft, slaap ik heel slecht. Ik slaap 

tussen drie en vier uur per nacht en ik ga heel vroeg naar mijn werk, omdat ik thuis niets te doen 

heb. Ik heb geen broers en zussen en ook geen partner. Sinds één week zit ik in de ziektewet, 

omdat ik problemen met sommige collega’s heb. Ook met een indirecte collega waar ik af en toe 

mee werk, gaat het niet goed. Hij behandelt mij als een kind. Ik kan er niet tegen als iemand mij 

kleineert of kritiek op mij geeft. Mijn baas begrijpt mij ook niet. Ik vertel niet veel over mijn 
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privé-problemen aan mijn collega’s. Maar ik moet soms wat vertellen, omdat ik geen partner of 

vrienden heb. Mijn collega’s vertellen mij ook veel dingen over hun privé-leven. Mijn baas kiest 

duidelijk voor mijn collega’s en hij blaas het probleem op. ” (verhaal zoals de cliënt dat verteld 

heeft) 

 

 “Ik krijg de indruk dat cliënt een ander beeld van zijn situatie heeft dan zijn werkgever en ook 

wellicht dan zijn collega’s. Cliënt is woedend  op zijn baas en zijn collega’s. Ik heb niet de indruk 

dat cliënt bereid is of zelf in staat is om zich in te leven in de situatie van een ander. Ik sluit zelf 

een vorm van autisme niet uit. Zijn sociale en communicatieve vaardigheden zijn naar mijn 

mening gebrekkig. Hij luistert slecht, praat onnodig te hard, hij praat binnensmonds en hij 

articuleert heel slecht. (…).” (probleemanalyse door hulpverlener) 

 

Bij de twee cases waar het verhaal niet in de ik-vorm is beschreven, is over de cliënt geschreven, 

waarbij de interpretatie van de hulpverlener op de voorgrond staat.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

 

 “De zus van de cliënt is meegekomen naar het gesprek. Ze stelde zich bescheiden en betrokken 

op. Ze maakt zich duidelijk zorgen om haar zus.”  

 

 “Cliënt wekte op geen enkele manier de indruk dat het voor haar een probleem was dat ze de 

vorige afspraak heeft laten schieten of dat ze op enige wijze verantwoordelijk hiervoor is” 

 

Vanaf het analysedeel in het dossier wordt door alle hulpverleners het probleem neergezet zoals 

de hulpverleners dat vanuit hun professie zien, in sommige gevallen vermengd met hun 

persoonlijke indruk. Een voorbeeld hiervan is: 

 

 “Ik heb de indruk dat meneer de intimiteit en de emotionele verbondenheid met zijn vrouw mist. 

Zijn vrouw komt bij mij op een rationele manier over. De traditionele rolpatronen (mannen zijn 

zakelijk, vrouwen zijn emotioneel) lijken omgedraaid te zijn bij dit echtpaar.” 

 

In de dossiers wordt eveneens onderscheid gemaakt tussen het probleem zoals de cliënt dat 

formuleert en zoals de hulpverlener het ziet. Dit gebeurt zowel in het reguliere intakeformulier als 

de verkorte versie ervan. De hulpverlener rapporteert het probleem zoals de cliënt dat verwoord 

heeft tijdens het intakegesprek en rapporteert daarnaast zijn eigen visie op dit probleem. Het 

beeld van de cliënt en het beeld van de hulpverlener van het probleem komen echter niet altijd 
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met elkaar overeen. De professie van de hulpverlener biedt in bepaalde gevallen een ander 

perspectief op de situatie dan het perspectief van de cliënt.  

Eén cliënt wil bijvoorbeeld graag af en toe komen praten om zijn verhaal kwijt te kunnen, omdat 

hij verder niemand heeft om mee te praten. De hulpverlener ziet dat de cliënt hier veel behoefte 

aan heeft, maar is van mening dat de cliënt meer nodig heeft dan alleen zijn verhaal kwijt te 

kunnen. Hij denkt dat de cliënt het nodig heeft om inzicht te krijgen in zijn eigen gedrag, effectief 

moet leren communiceren en moet leren om contacten te maken, zodat hij beter functioneert. De 

hulpverlener heeft dit gerapporteerd in het dossier met de bedoeling het in het eerste 

hulpverleningsgesprek met de cliënt te bespreken. Het is mogelijk dat de cliënt het oneens is met 

de visie van de hulpverlener. In het interview was dit nog niet duidelijk omdat er nog geen 

vervolggesprek was geweest.  

 

4.5.2  Interviews  

 

In de interviews wordt veelal over de cliënt verteld en minder vanuit de ik-persoon van de cliënt. 

Mogelijk is dit een gevolg van de soort vraagstelling van mij als onderzoeker. Per interview 

verschilt de mate waarin letterlijk herhaald wordt wat de cliënt over zichzelf of over het probleem 

vertelde. Enkele hulpverleners laten de stem van de cliënt bijna niet terugkomen. De meeste 

hulpverleners proberen de casus weer te geven op de manier zoals de cliënt het heeft verwoord. 

Dit gebeurt echter niet zo strikt als hoe in de dossiers de scheiding van feiten en analyse 

plaatsvindt. Opvallend is dat de hulpvraag van de cliënten in de interviews letterlijk wordt 

herhaald, terwijl de overige punten (overige gebeurtenissen, gedrag, feiten etc.) meestal in de 

woorden van de hulpverlener over het verhaal van de cliënt worden weergegeven. Een voorbeeld 

waarbij de stem van de cliënt te horen is: 

 

 “Ik maak me ernstig zorgen over mijn zoon, hij woont nog thuis en ik vind dat het heel 

zorgwekkend met hem gaat en ik weet eigenlijk niet goed hoe ik daarmee om moet gaan.” 

 

In andere cases staan de volgende uitspraken; de cursieve gedeelten laten zien hoe de cliënten het 

in het intakegesprek verwoord hebben: 

 

 “En dat moet hem dan weer overkomen, zo ziet hij het een beetje: het overkomt mij.” 

 “Ze geeft zelf aan dat ze waarschijnlijk een colaverslaving heeft.” 

 “Ik wil contact met mijn zoon.” 
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 “Dan zegt hij wel dat hij heel slecht met kritiek kan omgaan en dat hij er niet tegen kan als mensen hem 

kleineren.” 

 

Het verhaal van de cliënt wordt in de interviews sneller dan in de dossiers vermengd met de 

interpretatie van de hulpverlener, bijvoorbeeld: 

 

 “De cliënt is behoorlijk overstuur geraakt en ziet het allemaal niet meer zo zitten. Ze durft 

bijvoorbeeld geen dingen meer voor zichzelf te doen. Niet eens meer een kopje koffie drinken 

met haar vriendin. Ik vind het een beetje overdreven. Het is een soort van overdreven reactie. 

Beetje het uiterste, alles hebben en alles kunnen en daarna helemaal niks meer hebben en 

helemaal niks meer kunnen.” (gedeelte waar stem van de cliënt niet wordt herkend) 

 

 “Ja en verder zegt ze, ik wil hier helemaal niet zijn en ik heb hier niks en ik kom uit G. en we 

hadden een slagerij en ik wil er naar terug. Maar goed, dat vertelt ze wel, ik vond haar daar niet 

verzuurd in.” (gedeelte waar stem van de cliënt wordt herkend, maar waarbij de hulpverlener de 

uitspraak direct interpreteert) 

 

4.5.3  Conclusie 

  

In de dossiers wordt gestreefd naar scheiding van het verhaal van de cliënt en dat van de 

hulpverlener door het verhaal in de ik-vorm te rapporteren. De meeste hulpverleners passen deze 

manier ook toe. Zo wordt duidelijk hoe de cliënt het probleem heeft verwoord en hoe de cliënt 

tegen zijn probleem aankijkt. Ik mag er als lezer vanuit gaan dat de cliënt het probleem op deze 

manier geformuleerd heeft.  

 

In de interviews wordt met betrekking tot het probleem van de cliënt vaker over de cliënt gepraat 

dan dat zijn stem letterlijk te horen is. Dit kan een gevolg zijn van de fictieve situatie, namelijk het 

overdragen van een cliënt, om de narratieve structuur te achterhalen. Kennis die de hulpverlener 

mogelijk in zijn hoofd heeft, is verkregen door in zekere zin indirect naar de cliëntsituatie te 

vragen. Niettemin is in de meeste interviews de stem van de cliënt terug te horen, zij het in 

mindere mate dan in de dossiers. De weergegeven interpretatie door de hulpverlener wordt in het 

interview beduidend sneller vermengd met wat door de cliënt letterlijk verwoord is. 

 



 

W.M. Petersen, juni 2008   47

4.6 Overtuigende kracht  

 

Van cliënten en hun problemen kan een beeld worden neergezet door bepaalde gegevens te 

expliciteren en meer aandacht te geven. Allereerst zal ik in deze paragraaf weergeven hoe dit 

beeld eruit ziet. Vervolgens zal ik uiteenzetten of er argumenten zijn ingezet door de hulpverlener 

om tot een bepaalde conclusie, beoordeling of soort begeleiding te komen en als dat het geval is, 

om welke soort argumenten het dan gaat. Zoals in hoofdstuk 3 is genoemd, zijn de soorten 

argumenten onderverdeeld in professioneel, institutioneel en normatief.  

 

4.6.1  Beeld 

 

Aangezien elk intakeformulier hetzelfde is opgebouwd, kan de hulpverlener er niet voor kiezen 

bepaalde vragen naar voren te halen als hij deze belangrijker vindt. Wel lijkt het erop dat 

sommige hulpverleners bepaalde vragen niet belangrijk vinden (op dat moment). Ze kiezen er 

dan voor om deze niet of summier te beantwoorden. Mogelijk zijn deze vragen niet aan de orde 

geweest in het gesprek door verschillende redenen. Deze redenen worden in paragraaf 4.7 

besproken, waar de mening van enkele maatschappelijk werkers zal worden weergegeven.  

 

Door de meeste hulpverleners wordt aan de ‘korte biografische schets’ veel aandacht besteed. 

Informatie uit het verleden komt dan naar voren en, zoals eerder genoemd onder ‘logica’, komen 

eerder genoemde punten hier bij elkaar. Een enkeling vult de ‘korte biografische schets’ niet in. 

Mogelijk heeft de hulpverlener hier niet op doorgevraagd omdat de cliënt bijvoorbeeld in een 

crisissituatie zat. Of de hulpverlener achtte het niet relevant (genoeg) om dergelijke gegevens 

uitgebreid te noteren. Het lijkt erop of de kennis over biografische gegevens bij degenen die 

weinig tot niets vermelden in het dossier, niet in het hoofd van de hulpverlener aanwezig. In de 

interviews kwam namelijk geen extra kennis naar voren. Het beeld dat werd geschetst in de 

dossiers kwam in deze gevallen overeen met dat in de interviews.  

 

Een opvallend verschil is de ruimte die wordt gebruikt om te rapporteren bij het reguliere 

intakeformulier en de verkorte versie ervan. Bij de laatstgenoemde wordt vooral gefocust op de 

huidige leefsituatie en aanzienlijk minder op de biografische gegevens.  

In de interviews lijkt de nadruk die gelegd wordt per hulpverlener te verschillen. Wanneer door 

de hulpverleners in de dossiers veel aandacht wordt geschonken aan biografische gegevens, wordt 
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het verhaal in de interviews meestal in chronologische volgorde verteld. Als weinig aandacht 

wordt besteed aan de ‘korte biografische schets’ wordt aan het einde van de interviews vaak nog 

iets verteld over de biografie van de cliënt. Hiermee lijkt de maatschappelijk werker het beeld te 

schetsen dat de biografische gegevens er weinig of niet toe doen.  

 

Per dossier verschilt de aandacht voor de probleemanalyse. De lengte van de analyse varieert 

tussen de vijf en tien regels. Het beeld dat wordt geschetst is dat het probleem zoals de cliënt het 

verwoord heeft belangrijker is dan de analyse die wordt gegeven door de maatschappelijk werker.  

 

In de interviews komt de probleemanalyse uitgebreider naar voren; er worden meer woorden aan 

gegeven. Hoe uitgebreid de analyse met interpretatie en argumenten naar voren komt, wordt in 

de volgende subparagraaf weergegeven.  

  

4.6.2  Argumenten 

  

De argumenten die worden aangevoerd door de hulpverleners om tot een bepaalde conclusie, 

beoordeling of soort begeleiding te komen, zijn in de interviews uitgebreider verwoord dan in de 

dossiers. Toch komen de meeste argumenten in de dossiers wel overeen met die in de interviews.  

 

4.6.2.1  Professioneel  

 

In alle cases worden veruit de meeste keren door de hulpverleners argumenten op basis van 

professie aangevoerd, om tot een beoordeling van de situatie of het probleem van de cliënt te 

komen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.  

 

Bij het eerste voorbeeld sluit de hulpverlener niet uit dat de cliënt een vorm van autisme heeft.  

Dit wordt beargumenteerd door een aantal kenmerken van de stoornis te noemen. Deze 

kenmerken komen niet geheel overeen in het dossier en het interview, maar zijn in beide vormen 

van professionele aard. Door het aangeven van meerdere kenmerken wordt zijn uitspraak over 

een mogelijke vorm van autisme op een overtuigende manier gebracht.  
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Voorbeeld 1 

 “Ik sluit zelf een vorm van autisme niet uit. Zijn sociale en communicatieve vaardigheden zijn 

naar mijn mening gebrekkig. Hij luistert slecht, praat onnodig te hard, hij praat binnensmonds en 

hij articuleert heel slecht.” (dossier) 

 “Hoe ik hem in het gesprek ervaar: ik vind hem niet zo communicatief, niet sociaal invoelend. 

Niet dom, maar ik kreeg de indruk dat hij emotioneel minder ontwikkeld is. Hij kan zijn werk 

goed doen, maar op emotioneel en sociaal gebied.. op de één of andere manier heeft hij een vorm 

van autisme.” (interview) 

 

In het tweede, onderstaande, voorbeeld geeft de maatschappelijk werker een beoordeling over de 

cliënt waarom hij haar geschikt vindt voor het maatschappelijk werk. In het interview komen de 

argumenten van de maatschappelijk werker uitgebreider en overtuigender naar voren dan in het 

dossier. De argumenten die worden genoemd waarom de cliënt geschikt is voor het 

maatschappelijk werk worden niet allemaal genoemd in het dossier. Beide uitspraken geven wel 

een beoordeling van de cliënt weer op basis van de professie van de hulpverlener. De 

hulpverlener geeft een aantal kenmerken weer die hij vanuit zijn professie blijkbaar belangrijk 

acht om als cliënt bij het maatschappelijk werk geholpen te worden.     

 

Voorbeeld 2 

 “Zelfbewuste vrouw die verbaal goed in staat is haar verhaal te doen.” (dossier) 

 “Ik vond haar wel duidelijk maatschappelijk werk, er waren geen bijzonderheden aan haar dat zij 

haar gedrag niet kan veranderen. Ze kan heel goed de dingen verwoorden. Ze heeft er wel goed 

zicht op, ze heeft best wel een vermogen om kritisch naar zichzelf te kijken, staat er ook wel open 

voor.” (interview) 

 

In het derde voorbeeld is te zien dat gedrag van een cliënt door de hulpverlener beoordeeld 

wordt op basis van professionele argumenten. Deze argumenten zijn iets anders verwoord in het 

dossier en in het interview, maar gedrag wordt op dezelfde manier met terminologie vanuit het 

beroep omschreven.  

 

Voorbeeld 3 

 “Cliënt is gekwetst door de houding van haar zoon en heeft moeite zich te verplaatsen in het 

kindperspectief.  De verantwoordelijkheid die zij als moeder heeft ten opzichte van haar zoon kan 

zij op dit moment niet nemen vanwege haar gekwetstheid en boosheid. (dossier) 
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 “De moeder interpreteert het gedrag van haar kind eigenlijk als volwassen gedrag. Ze heeft veel 

moeite in het kindperspectief te komen. Ze praat als een hele bittere afgewezen ouder. En we 

hebben het over een jongen van elf jaar.” (interview) 

 

4.6.2.2  Institutioneel 

  

Eén keer wordt een institutioneel argument ingezet.  

 

 “Stel je voor: deze cliënt die komt, en nog een keer en nog een keer en het blijft alleen maar bij 

praten, zal dat voor mij niet bevredigend zijn. Zijn wens is: ik wil gewoon komen om mijn verhaal 

kwijt te kunnen. Als je ervan uitgaat dat de klant koning is, dat is toch zijn behoefte. Daar hebben 

we wel tijd voor, één, twee of drie keer, maar dan kan je geen structurele oplossing bieden. Dus 

dan zal ik op een gegeven moment toch zeggen: jij komt en gaat tevreden weg, maar ik heb de 

mogelijkheden niet om altijd tijd voor je te hebben, dat wanneer je belt dat je dan een afspraak maakt.” 

(interview) 

 

Opvallend is dat in het dossier dit argument niet wordt gebruikt. Hier wordt over de cliënt gezegd 

dat hij meer nodig heeft dan alleen zijn verhaal te vertellen. “Inzichten krijgen in zijn eigen 

gedrag, effectief leren communiceren en leren communiceren en contacten maken, zullen hem 

meer mogelijkheden bieden om beter te functioneren.” Dit laatstgenoemde professionele 

argument is ook in het interview terug te vinden, maar daar wordt dus nog een argument van 

institutionele aard aan toegevoegd. Dit institutionele argument lijkt wel degelijk een rol te spelen 

in de uitspraak dat de maatschappelijk werker de cliënt niet elke keer ‘gewoon kan laten komen 

om zijn verhaal te doen’.  

 

Helaas is bij eenmalig gebruik van dit soort argumenten geen eventueel patroon te ontdekken 

waarover een uitspraak kan worden gedaan.   

 

4.6.2.3  Normatief  

 

Meerdere keren worden argumenten op basis van persoonlijke waarden en normen gebruikt.  

In onderstaand voorbeeld wordt een normatief argument gebruikt die in het dossier niet terug te 

vinden is. De maatschappelijk werker vindt dat mevrouw wel ‘wat extra mag hebben’. Hier wordt 

een persoonlijke voorkeur voor een cliënt uitgesproken, wat deze cliënt onderscheidt van andere 
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cliënten. De maatschappelijk werker lijkt te willen overtuigen dat er voor deze cliënt meer gedaan 

mag worden omdat het ‘buiten haar schuld om is’ dat zij weg moest uit het verzorgingstehuis 

waar zij zat.  

 

 “En ik zit na te denken, wat kunnen we voor haar doen om…, omdat zij ook wel wat extra mag 

hebben. Het is helemaal buiten haar schuld om dat zij weg moest.” (interview) 

 

In het volgende voorbeeld komt in het interview eveneens een normatief argument naar voren 

die in het dossier niet wordt beschreven. Hier lijken met name de kenmerken dat mevrouw er 

goed verzorgd uit zag en een een vriendelijke dame was, persoonlijke normen te zijn wanneer 

iemand gemotiveerd is.   

 

 “Ze was uit bed en zag er eigenlijk goed verzorgd uit en ze was ook een vriendelijke dame. Ze was 

duidelijk naar mij. Voor mij werd duidelijk dat ze best gemotiveerd is.” (interview) 

 

4.6.2.4  Geen argumenten 

  

Een aantal keren komt het voor dat er geen argumenten worden gebruikt bij uitspraken, dit is 

vooral het geval bij de beoordeling van de situatie of maatschappelijk werk geïndiceerd is. In elk 

dossier staat aangekruist dat maatschappelijk werk (tijdelijk) geïndiceerd is, maar deze keuze 

wordt zelden toegelicht. Bij één casus waar argumentatie wel wordt aangevoerd in het dossier, 

komt deze in het interview ook terug.  

Ook wordt gedrag cliënten in de dossiers soms omschreven in bepaalde termen zonder dat dit 

wordt toegelicht. In één dossier wordt een vrouw als ‘emotioneel’ gezien door de hulpverlener, 

zonder dat dit wordt toegelicht. In deze voorbeelden kan gesproken worden van weinig 

overtuigende kracht.  
 

4.6.3  Conclusie 

  

Informatie die expliciet naar voren komt verschilt per hulpverlener. De ene hulpverlener schenkt 

meer aandacht aan het probleem in het hier en nu. De andere hulpverlener haalt hier ook 

biografische gegevens bij. De manier waarop dat gedaan wordt, komt in de interviews en dossiers 

per hulpverlener overeen. Er kan geconcludeerd worden dat er niet standaard gegevens worden 
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geëxpliciteerd waardoor een zelfde soort beeld wordt geschetst door alle maatschappelijk werkers 

van STMG.  

  

Wanneer een beoordeling wordt gegeven over een cliënt of zijn probleem worden argumenten op 

basis van professie het meest aangevoerd. Deze argumenten worden overtuigend gemaakt door 

bijvoorbeeld meerdere kenmerken te noemen bij een vermoeden van een autistische stoornis.  

 

Op basis van persoonlijke waarden en normen worden ook argumenten geplaatst, maar in 

verhouding tot professionele argumenten is dit niet veel. Er wordt één institutioneel argument 

aangevoerd, dat alleen in het interview wordt genoemd. In het algemeen komen de argumenten in 

de dossiers en interviews met elkaar overeen. Een aantal keren worden er in de interviews 

argumenten toegevoegd op basis van persoonlijke waarden en normen en institutionele redenen. 

Dit is opvallend omdat de beoordeling wel gebaseerd lijkt te zijn op de genoemde argumenten.  

 

4.7. Mening van enkele hulpverleners 

 

In bovenstaande analyse heb ik al enkele keren de mening van hulpverleners over het 

intakeformulier genoemd als dat paste bij het onderwerp. In deze paragraaf vermeld ik nog enkele 

meningen en visies op gebruik en toepassing van het intakeformulier. Enkele hulpverleners gaven 

naast de weergave van de casus aan waarom ze bepaalde beslissingen namen in relatie tot het 

intakeformulier. De redenen van deze beslissingen wil ik de lezer niet onthouden.  

  

Enkele hulpverleners zagen het formulier zoals het nu bestaat als een keurslijf. Eén van hen gaf 

aan dat hij zelf andere vragen gesteld zou hebben. De keuze voor de vragen die hij zou willen 

stellen, is volgens hem afhankelijk van de praktijk en bij afwijkende gevallen vindt hij het 

formulier niet geschikt. Ook zijn er cliënten met wie het niet mogelijk is om punt voor punt de 

vragenlijst door te nemen. Hij gaf aan dat hij het verkorte intakeformulier voor mij, als 

onderzoeker, had ingevuld. Anders had hij de informatie die hij had op een andere manier 

gerapporteerd. Hij zou dan meer inspringen op antwoorden en reacties van de cliënt.  

Een andere hulpverlener zei dat hij de lijn van de vragen volgt, zolang het niet ten koste gaat van 

wat de cliënt wil vertellen. Als de cliënt behoefte heeft om zijn verhaal op een andere manier te 

vertellen, gaat hij niet de hele vragenlijst doornemen.  
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Tegelijkertijd zijn de hulpverleners zich bewust van de noodzaak een standaardopmaak aan te 

wenden. Het wordt volgens één van de hulpverleners een ramp als alle maatschappelijk werkers 

gaan discussiëren over de vragen. Hij is wel te spreken over de scheiding tussen feiten enerzijds 

en analyse en speculaties van de hulpverlener anderzijds. Tevens ziet hij het formulier als 

hulpmiddel om het verhaal van de cliënt te structureren.  

 

Enkele hulpverleners gaven aan dat ze de vragen van het intakeformulier niet voor zich op tafel 

hebben liggen tijdens het gesprek, maar dat ze de vragen achteraf wel gebruiken om het gesprek 

te structureren. Dit heeft enerzijds te maken met de ervaring in het voeren van intakegesprekken, 

anderzijds met het idee dat men het niet prettig vindt om een lijstje af te werken.  

 

Formulieren worden niet door iedereen geheel ingevuld. Sommige vragen worden helemaal niet 

behandeld. Eén van de hulpverleners gaf aan dat ze het in bepaalde gevallen beter vindt om in 

het hier en nu te blijven met cliënten in plaats van terug te gaan naar situaties van vroeger. Het 

intakeformulier vraagt bijvoorbeeld om de biografische schets, terwijl zij deze in bepaalde 

situaties overbodig acht in de uiteenzetting en/of beoordeling van het probleem. Een andere 

hulpverlener heeft er bewust voor gekozen om bepaalde informatie (in dit geval zeer 

gedetailleerde medische informatie) niet te vermelden. Voor hem telde op dat moment niet de 

informatie, maar meer de boodschap dat het om een levensbedreigende situatie ging. Het lijkt er 

dus op dat hulpverleners op basis van de situatie van de individuele cliënt bepaalt of hij het 

formulier al dan niet geheel invult.  
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5. Conclusie  
 

5.1 Inleiding 

 

Dit onderzoek is gestart met een literatuurstudie over verschillende visies op het kennen en 

verkennen van het probleem van de cliënt. Hieraan ligt vanuit de wetenschap de vraag ten 

grondslag hoe men de werkelijkheid kan kennen. De werkelijkheid kan vanuit objectivistisch 

oogpunt op één manier gekend en verkend worden. Vanuit subjectivistisch oogpunt kan de 

werkelijkheid echter op meerdere manieren gekend en verkend worden. Er is vanuit de 

wetenschappelijke visies een link gelegd naar het maatschappelijk werk in hoe hier gegevens 

gekend en verkend kunnen worden. In dit onderzoek heb ik dit “kennen en verkennen van 

gegevens” toegespitst op het eerste gesprek (intakegesprek) in het maatschappelijk werk. Het 

intakegesprek wordt gehouden aan de hand van vaststaande vragen. Deze vragen behelzen een 

structuur die mogelijk de structuur van de cliënt verandert. In dit onderzoek ben ik ervan 

uitgegaan dat de structuur van de intakevragen de structuur van het verhaal van de cliënt 

beïnvloedt. Ik ben er echter niet vanuit gegaan dat deze invloed ook belemmerend werkt op hoe 

het verhaal van de cliënt begrepen wordt door de hulpverlener. De vraag wat de invloed van de 

structuur van de intakevragen is, heb ik in een onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

Wat is de invloed van de voorgestructureerde vragenlijsten op de kennis over de cliënt in het maatschappelijk werk?  

 

Deze vraag heb ik onderzocht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (onderdeel van Stichting 

Thuiszorg Midden-Gelderland te Arnhem). De inhoud van de intakeverslagen heb ik vergeleken 

met de getranscribeerde interviews, waarin maatschappelijk werkers over de cases vertelden. In 

hoofdstuk 3 is de onderzoeksmethode uitgebreid aan bod gekomen.  

 

De onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen zal ik in dit hoofdstuk beantwoorden. De 

resultaten zullen kort herhaald worden.   
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5.2 Deelvragen 

 

In deze paragraaf zal ik de onderzoeksvraag beantwoorden, waarbij ik begin met het 

beantwoorden van de eerste deelvraag. De tweede en de derde deelvraag neem ik samen, 

aangezien deze deelvragen nauw op elkaar aansluiten. De deelvragen zal ik per analysecriterium 

bespreken.  

 

5.2.1  Deelvraag 1  

 

De eerste deelvraag luidt: 

Hoe worden gegevens over de cliënt bij het intakegesprek verzameld en gestructureerd? 

 

Deze deelvraag heb ik beantwoord aan de hand van informatie die ik heb opgevraagd over hoe 

de instelling werkt en wat ik, als onderzoeker, heb gezien in de werkwijzen van de 

maatschappelijk werkers.  

 

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) wordt met het landelijk intakeformulier van het 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) gewerkt, waarin enkele vragen/thema’s staan 

om het probleem van de cliënt te verkennen (zie bijlage 1). Het doel van dit formulier is dat alle 

vragen aan bod komen om een zo optimaal mogelijk beeld van het probleem te verkrijgen. Bij het 

AMW, onderdeel van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG), wordt ook met dit 

formulier gewerkt en met een verkorte versie ervan (bijlage 2). Het intakeverslag staat los van de 

aanmelding en voortgangshulpverlening en wordt als één geheel (op een niet-categorische 

manier) opgeslagen in het dossier van de cliënt. 

 

Iedere maatschappelijk werker maakt gebruikt van de NIZW-intakevragen tijdens het 

intakegesprek. In de rapportage is een zekere ruimte voor de maatschappelijk werker bij het 

beantwoorden van de vragen. Vragen worden zowel kort als uitgebreid beantwoord. Bij STMG 

werken de maatschappelijk werkers op verschillende manieren. Het intakeformulier wordt 

weliswaar gebruikt, maar deze wordt niet door iedereen op dezelfde manier ingevuld. De één 

kiest er bijvoorbeeld voor om bepaalde vragen niet of zeer summier te beantwoorden, de ander is 

zeer uitgebreid in zijn bewoordingen, waarbij ook meer informatie over de cliënt te vinden is. 

Tijdens de interviews hebben sommige maatschappelijk werkers toegelicht waarom ze ervoor 
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kozen om bepaalde informatie wel of juist niet te vermelden. Afhankelijk van de situatie van de 

cliënt wordt door de maatschappelijk werkers bekeken of de vragen geschikt zijn om het 

probleem te verkennen. Eén van hen neemt bijvoorbeeld niet de hele vragenlijst door tijdens het 

gesprek als de cliënt zijn verhaal op een andere manier wil vertellen.  

 

Het is niet de bedoeling van dit onderzoek om een oordeel te vellen over de soort vragen uit het 

intakeformulier. De vragen zelf zijn daarom ook niet onderzocht, alleen de invloed van de 

voorgestructureerde wijze waarop deze vragen gesteld zijn, is van belang.  

 

5.2.2  Deelvragen 2 en 3 

  

Deelvraag 2 in dit onderzoek luidt: Welke informatie komt wel (of meer) in de narratieve vorm naar voren 

dan in de voorgestructureerde vorm? Deelvraag 3 is: Welke informatie komt wel (of meer) in de 

voorgestructureerde vorm naar voren dan in de narratieve vorm? 

 

Naar aanleiding van de vier analysecriteria, die ik met behulp van de theorie in hoofdstuk 2 heb 

opgesteld, is gekeken welke soort informatie wel (of meer) in de narratieve vorm naar voren komt 

en niet (of minder) in de voorgestructureerde vorm in het dossier en andersom.  

De narratieve vorm is verkregen door interviews te houden met de maatschappelijk werkers over 

cases uit hun caseload. De voorgestructureerde vorm in het dossier betreft de intakeverslagen 

over deze cases. Hieronder zal ik per criterium weergeven welke informatie (meer) in de 

interviews naar voren kwam of andersom.  

 

 Context 

Er komen in de meeste cases meer contextfactoren (bijv. aanwezigheid van partner en kinderen) 

in de dossiers naar voren dan in de interviews. De contextfactoren worden in de dossiers zelfs 

regelmatig dubbel vermeld. Met de vragen van het intakeformulier lijken meer contextfactoren uit 

het verhaal van de cliënt te kunnen worden gefilterd. Er is geen patroon te ontdekken in welke 

factoren standaard in het dossier worden genoemd en niet in het interview.  

 

In enkele interviews waren meer factoren te zien, deze informatie lijkt belangrijk te zijn in het 

geheel van de casus. De maatschappelijk werkers bezitten de kennis over deze contextfactoren, 

maar hebben deze kennis niet gerapporteerd. Een mogelijke oorzaak dat deze interviews meer 
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factoren weergaven is dat de situatie van de cliënt er niet naar was om veel contextfactoren te 

verzamelen. Een andere oorzaak kan zijn dat de betreffende maatschappelijk werkers langer van 

stof zijn en de casus gedetailleerder weergaven.  

 

 Logica 

Causale verbanden waren zowel in de dossiers als in de interviews te zien. Ik heb geen grote 

verschillen ontdekt in het leggen van verbanden. In de meeste verslagen worden verbanden 

gelegd, in enkele verslagen ontbreken verbanden doordat er puntsgewijs en zonder voegwoorden 

is gerapporteerd. Opvallend was dat één maatschappelijk werker over een casus aanzienlijk meer 

kennis bezat dan uit de rapportage bleek. Er werden andere verbanden gelegd, wat een andere 

beoordeling van de situatie tot gevolg had.  

 

Transactionele verbanden waren echter alleen te zien in de interviews, de narratieve vorm. In de 

dossiers werden geen transactionele verbanden gevonden. Er was in de narratieve vorm plaats 

voor een zekere handelingsruimte van de cliënt. Deze verbanden kwamen echter ook zeer weinig 

voor.  

 

Tijdsverbanden waren in de interviews vaker te zien dan in de dossiers. Er werd in de interviews 

duidelijker een ontwikkeling beschreven in het verhaal van de cliënt. In de dossiers zelf was ook 

een opvallend onderscheid te zien; hierin stonden in de ‘korte schets actuele leefsituatie’ en ‘korte 

biografische schets’ meer tijdsverbanden vermeld dan bij de voorafgaande vragen/thema’s. Het 

verhaal was bij de genoemde thema’s en in de interviews duidelijker doordat er meer 

ontwikkeling werd beschreven.   

 

 Perspectief van de cliënt 

De stem van de cliënt was in de dossiers meer te horen dan in de interviews. Het verhaal van de 

cliënt werd in het dossier duidelijk in de ik-vorm gepresenteerd; er werd een scheiding 

aangegeven tussen het verhaal van de cliënt en de analyse door de maatschappelijk werker. In de 

interviews werd dit ook een aantal keren gedaan, maar minder vaak. De interpretatie en analyse 

van de hulpverlener werden in de interviews vaker met het verhaal van de cliënt vermengd dan in 

het dossier.  
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 Overtuigende kracht 

Het beeld dat wordt geschetst door de maatschappelijk werkers is niet eenduidig te benoemen. 

Het verschilt nogal per hulpverlener welke informatie expliciet naar voren wordt gebracht. 

Enkele maatschappelijk werkers kiezen er bewust voor om in het ‘hier en nu’ te blijven met de 

cliënt. De aard van het probleem wordt op die manier anders belicht dan wanneer de 

maatschappelijk werkers de biografische gegevens benoemen en in verband brengen met het 

probleem.  

 

In de dossiers en in de interviews komen meestal argumenten op basis van professie voor. Het 

komt voor dat argumenten voor een bepaalde beoordeling verschillend zijn. In deze gevallen is 

het meestal zo dat in de dossiers alleen professionele argumenten staan, terwijl in de interviews 

deze argumenten soms aangevuld worden met normatieve en institutionele argumenten. Dit is 

opvallend; het lijkt of de maatschappelijk werkers de ruimte niet ervaren om argumenten anders 

dan van professionele aard aan te dragen in het dossier.  

 

5.3 Hoofdvraag   

 

De hoofdvraag van het onderzoek luidde, zoals reeds verwoord: 

Wat is de invloed van de voorgestructureerde vragenlijsten op de kennis over de cliënt in het maatschappelijk werk?  

 

Vooral de antwoorden op deelvragen 2 en 3 zijn leidend voor het antwoord op de hoofdvraag.  

De vergelijking die als antwoord op deze vragen is gegeven, vormt de basis voor het antwoord op 

de hoofdvraag.  

 

Uit de analyse is gebleken dat de interviews en de dossiers op een aantal punten verschilden.  

De structuur die de cliënt aan zijn verhaal geeft, is terug te vinden in de intakeverslagen, maar 

deze is duidelijker te zien in de narratieve vorm. Er is geconcludeerd dat de vaststaande vragen in 

een aantal gevallen invloed hebben op de narratieve structuur van de cliënt. Het belangrijkste 

verschil betreft de ontwikkelingsbeschrijving: Deze is in de interviews beduidend beter te zien 

dan in de dossiers, tenzij de maatschappelijk werker een uitgebreide biografische schets met 

tijdsaspecten (in het dossier) weergeeft. Door opsplitsing van de vragen in het intakeformulier 

wordt de ontwikkeling van het probleem onduidelijker voor de lezer. 
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Door de puntsgewijze weergave en het ontbreken van voegwoorden worden in sommige dossiers 

geen verbanden weergegeven. Het geeft een onduidelijk beeld van het probleem. Dit is niet het 

gevolg van de voorstructurering in de intakevragen, maar van de werkwijze van de 

maatschappelijk werkers.  

 

Als gevolg van de scheiding van de probleemomschrijving en de probleemanalyse in het 

intakeformulier, wordt het perspectief van de cliënt duidelijk neergezet. De beoordelingen van de 

maatschappelijk werker over het probleem van de cliënt staan apart in het dossier vermeld, maar 

lijken daarin niet altijd volledig te worden beargumenteerd. In de narratieve vorm werden enkele 

keren andere argumenten aangedragen. Dit lijkt echter geen gevolg van de voorgestructureerde 

vragenlijst, maar meer van de keuze die de maatschappelijk werker zelf maakt in wat hij in het 

dossier rapporteert.  

 

Concluderend kan worden gezegd dat het NIZW-intakeformulier gegevens van de cliënt 

structureert en dat het verhaal desondanks voor een groot deel herkenbaar blijft. Het verhaal van 

de cliënt wordt grotendeels op dezelfde manier weergegeven als dat de cliënt het verteld heeft. 

Een aantal aspecten, zoals de tijdsverbanden, geven echter in de narratieve vorm een duidelijker 

beeld van het probleem van de cliënt dan in de intakeverslagen. De narratieve vorm was een 

verhelderende aanvulling op de intakeverslagen, maar gaf geen grote verschillen over de kennis 

over het probleem. De kennis over het probleem van de cliënt in het maatschappelijk werk bij 

STMG wordt door de NIZW-intakevragenlijst in beperkte mate beïnvloed. In het volgende 

hoofdstuk zal ik bespreken wat deze conclusie betekent voor cliënten bij het maatschappelijk 

werk.  
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6. Discussie 
 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zal ik allereerst de bevindingen uit dit onderzoek bespreken, waarbij de vraag 

centraal staat wat deze bevindingen betekenen voor cliënten bij het Algemeen Maatschappelijk 

Werk. Vervolgens zal ik een vergelijking met soortgelijke onderzoeken weergeven. Deze 

soortgelijke onderzoeken zijn uitgevoerd door studiegenoten vanuit mijn projectgroep. 

Vervolgens zal ik een reflectie geven op mijn onderzoek, zoals ik het heb uitgevoerd. Ik zal dit 

hoofdstuk en daarmee deze scriptie afsluiten met aanbevelingen voor de instelling bij het gebruik 

van het NIZW-intakeformulier en voor toekomstig onderzoek.  

 

6.2 Betekenis van bevindingen 

 

De bevindingen vanuit de analyse zijn gepresenteerd in hoofdstuk 4 en 5. Welke betekenis deze 

bevindingen hebben in de hulpverlening aan cliënten, is een vraag die ik in deze paragraaf wil 

beantwoorden. Is het NIZW-formulier, zoals het nu is opgesteld, helpend voor de 

maatschappelijk werker om het verhaal van de cliënt nog te begrijpen?  

 

Met de voorgestructureerde manier van gegevensverzameling werden meer contextfactoren 

verzameld dan uit de narratieve structuur blijkt. De contextfactoren die genoemd zijn in de 

dosssiers en in de interviews zijn meegenomen in de beoordeling van een probleem: dit betekent 

dat ze onderdeel zijn van gehele probleem. Er wordt met behulp van het intakeformulier aan 

meer contextfactoren gedacht dan dat de maatschappelijk werker in de interviews kon vertellen. 

De feiten uit het verhaal van de cliënt worden met dit formulier helder gemaakt. Hieruit blijkt dat 

het intakeformulier een goede vorm is om de contextfactoren in beeld te krijgen. Er werd 

logischerwijs verwacht dat er met een voorgestructureerd formulier aan meer contextfactoren 

wordt gedacht dan zonder formulier, omdat vragen en thema’s allemaal de revue moeten 

passeren. Deze verwachting is uitgekomen hoewel er, zoals bleek uit de analyse, uitzonderingen 

waren. 

 

Voor deze uitzonderingen zijn verschillende verklaringen te geven. Enkele maatschappelijk 

werkers gaven een zeer gedetailleerde beschrijving van de cases in de interviews. Hierdoor 
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kwamen meer contextfactoren naar voren. Een andere verklaring is dat in bepaalde situaties 

(crisissituaties bijvoorbeeld) niet alle contextfactoren ondergebracht kunnen worden onder de 

intakevragen. Eén van de maatschappelijk werkers gaf aan dat hij een ander formulier gebruikt 

zou hebben bij zijn intake, omdat hij de intakevragen niet bij de situatie vond passen. Toch gaat 

deze verklaring niet op als er wordt gekeken naar de ruimte die de maatschappelijk werkers 

hebben om het verhaal van de cliënt te rapporteren. Het probleem kan in het intakeformulier in 

verhaalvorm worden geformuleerd. Deze verhaalvorm heeft als gevolg dat er verbanden te zien 

zijn in de dossiers. De verbanden in de dossiers en interviews komen grotendeels overeen. De 

weergave, in het NIZW-formulier, is wat causale verbanden betreft geen verarming van de 

narratieve structuur. Toch blijkt uit de dossiers dat er aanzienlijk minder in ontwikkelingstermen 

wordt gerapporteerd. Op dit punt lijkt de vaststaande vragenlijst wel een verarming van de 

narratieve structuur. Het probleem van de cliënt was in de narratieve vorm duidelijker een 

probleem van de unieke cliënt. Er was een ontwikkeling te zien in hoe het probleem ontstaan is 

bij die cliënt met gebeurtenissen uit zijn verleden. In de dossiers werd het probleem duidelijker 

omschreven naarmate de biografische schets meer was toegelicht. Op dit punt was de 

voorgestructureerde manier nadelig voor de kennis over het verhaal van de cliënt. De interviews 

gaven meestal een aanvulling ter verduidelijking van het probleem, waarbij duidelijk werd hoe de 

cliënt zijn probleem had omschreven. De intakevragenlijst heeft weliswaar geen 

categorieënsysteem, maar de vragen ervan zijn toch behoorlijk opgesplitst, waardoor het ontstaan 

van het probleem van die unieke cliënt niet altijd duidelijk is. De maatschappelijk werker is als 

rapporteur gedeeltelijk verantwoordelijk voor de mate waarin ontwikkeling in het verhaal van de 

cliënt te zien is. Er is namelijk wel enige ruimte om de ontwikkeling te beschrijven en dit doet 

niet iedere maatschappelijk werker.  

 

Er is in de dossiers niet te lezen dat de cliënt invloed heeft op de contextfactoren die tot het 

probleem hebben geleid. Deze invloed of handelingsruimte die wordt toegekend aan de cliënt 

komt in de interviews een paar keer terug. De keren dat de maatschappelijk werkers in de 

interviews de cliënten als handelend individu zien waarbij het probleem nog niet vastlag, lijkt geen 

gevolg te zijn van de voorgestructureerde intakevragen. Het is eerder een gevolg van de visie van 

de maatschappelijk werker op de situatie van de cliënt dan van het gebrek aan ruimte om 

transactionele verbanden te rapporteren. Hetzelfde geldt voor de argumenten die worden 

gebruikt om te overtuigen van de beoordeling die over probleemsituaties wordt gegeven. Er 

worden in de interviews verschillende keren andersoortige argumenten aangedragen om te 



 

W.M. Petersen, juni 2008   62

overtuigen. Opvallend is dat deze niet in de dossiers vermeld staan. Dit soort argumenten kunnen 

net als de professionele argumenten worden vermeld. Het gaat bij de rapportage van het 

intakegesprek niet om het invullen van categorieën waar het probleem moet worden 

ondergebracht, zonder dat onderbouwing van de probleemomschrijving kan worden toegevoegd. 

Er is ruimte om argumenten toe te voegen en het ontbreken van bepaalde argumenten lijkt een 

gevolg van keuzes van de maatschappelijk werkers te zijn en is geen gevolg van voorstructurering.  

 

Er wordt met het intakeformulier getracht om aan te sluiten bij het verhaal van de cliënt door het 

verhaal in de ik-vorm te rapporteren. Het perspectief van de cliënt is hier zichtbaar. Er is bij de 

meeste cases een duidelijke scheiding tussen de presentatie van de cliëntgegevens (wat de cliënt 

verteld heeft) en de analyse van het probleem. Wanneer deze scheiding niet plaatsvindt, wordt 

niet duidelijk hoe de cliënt tegen zijn probleem aankijkt. De meeste maatschappelijk werkers 

lijken het gevaar van het verdwijnen van het perspectief van de cliënt te zien, wanneer het verhaal 

niet in de ik-vorm wordt gerapporteerd. Ook de manier van rapporteren is een gevolg van de 

werkwijze van de maatschappelijk werkers en niet van de vaststaande intakevragen, hoewel er wel 

een duidelijke scheiding is aangebracht op het formulier tussen probleemweergave enerzijds en 

probleemanalyse anderzijds.  

 

Met de toename van technologische ontwikkeling en de toenemende vraag naar transparant 

werken kan voorstructurering in de hulpverlening worden verwacht. De NIZW-intakevragen zijn 

vaststaand, maar niet zodanig voorgestructureerd dat alle cliëntgegevens met betrekking tot het 

probleem gecategoriseerd verzameld en opgeslagen worden. De voorstructurering in de vragen 

heeft niet als gevolg dat de structuur van de cliënt niet meer te herkennen is. De technologische 

ontwikkelingen bij STMG, en bij het AMW in het algemeen, hebben (nog) niet zo veel invloed 

op de hulpverleningspraktijk als werd verondersteld in de literatuurstudie.  

 

6.3 Vergelijking met soortgelijke onderzoeken 

 

In deze paragraaf wil ik de vergelijking maken tussen mijn onderzoek en dat van mijn 

studiegenoten. Ik heb mijn masteronderzoek binnen een projectgroep uitgevoerd. Dit hield in dat 

een ieder in deze projectgroep haar eigen onderzoek uitvoerde, maar dat regelmatig overleg 

plaatsvond over de theorie en de onderzoeksmethode. De studiegenoten uit mijn projectgroep 

zijn: Wendy Buitenhuis, Kyelle Mintzis, Gianna Troiani en Liz van Velzen. Per persoon zal ik een 
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beknopte weergave geven van hun belangrijkste onderzoeksresultaten, waarbij ik de vergelijking 

met mijn onderzoek zal maken.  

 

 Wendy Buitenhuis 

Het onderzoek van Wendy vond plaats bij Pluryn, een dienstverlenende instelling die mensen 

ondersteunt met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Deze dienstverlening wordt 

in heel Gelderland en Noord- en Midden Limburg aangeboden. De data voor haar onderzoek 

heeft Wendy verzameld bij de medewerkers van het klantenbureau. De medewerkers zijn voor 

potentiële cliënten het aanspreekpunt en zij begeleiden de intakeprocedure voor nieuwe cliënten. 

De opzet van het onderzoek van Wendy is te vergelijken met mijn opzet. Ook zij heeft de 

narratieve structuur verkregen door de professionals te interviewen. Vervolgens heeft zij de 

interviews vergeleken met de dossiers. De conclusie uit haar onderzoek is dat de instelling 

gebruik maakt van voorgestructureerde vragenlijsten. Zij concludeert dat bij het hanteren van het 

gestructureerde vragenformulier niet alle informatie wordt verzameld over de cliënt die nodig is 

om de hulpvraag op een goede manier te kunnen beantwoorden. Zij vindt daarom dat een 

narratieve manier een goede aanvulling zou zijn op de gestandaardiseerde vorm. De 

voorgestructureerde vorm en de narratieve vorm hebben in de instelling van haar onderzoek 

verschillende functies in informatieopslag en - overdracht. Het dossier lijkt vooral te dienen voor 

het opslaan van informatie over de cliënt, terwijl het narratief gebruikt wordt om de keuze voor 

het wel of niet plaatsen van de cliënt te verantwoorden. Bij het onderzoek van Wendy zijn de 

verschillen tussen de dossiers en het narratief groter dan in mijn onderzoek. De kennis die de 

professional bezit, zonder dat deze in de dossiers is terug te vinden, is groter en van meer belang 

in de besluitvorming over de cliënt dan in mijn onderzoek.  

 

 Kyelle Mintzis 

Kyelle heeft haar onderzoek uitgevoerd bij de gemeente Almere. Zij heeft onderzoek gedaan naar 

de informatieopslag en –overdracht binnen het Jeugd Interventie Team (JIT) en heeft hiervoor 

diverse dossiers (van het JIT, de politie en Leerplicht) bestudeerd en heeft het JIT-overleg 

bijgewoond. Bij het JIT en Leerplicht zijn de dossiers weinig gestandaardiseerd, hoewel de 

dossiers van Leerplicht geen verhalend karakter hebben. Het dossier van de politie is echter 

voorgestructureerd. In alle vormen van dossiers is ruimte voor de professional om opmerkingen 

en bevindingen te plaatsen. Ook in de dossiers van de politie is hiervoor ruimte, hoewel deze 

opmerkingen en bevindingen wel aan richtlijnen moeten voldoen; ze mogen geen interpretatie 
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van de professional bevatten. Een opvallend resultaat uit haar onderzoek is dat veel kennis over 

cliënten in de hoofden van de professionals aanwezig is en niet in de dossiers. Deze kennis komt 

tot uiting in de mondelinge overdracht. De dossiers zijn erg beknopt, behalve die van de politie, 

omdat zij mogelijk alleen de uitkomsten rapporteren die mondeling reeds uitvoering zijn 

besproken. Een andere conclusie die Kyelle trekt is dat de technologische ontwikkelingen, zoals 

het gebruik van elektronische databases met voorgestructureerde velden, nog niet zijn 

doorgedrongen in de organisatie. Professionals hebben nog veel tijd om met de cliënt door te 

brengen, omdat ze deze tijd niet kwijt zijn aan administratie. De systemen zouden volgens haar 

beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Bij de instelling waar Kyelle onderzoek deed, is meer 

kennis in de hoofden aanwezig over de cliënt (in verhouding tot de dossiers) dan bij de instelling 

van mijn onderzoek (STMG). Bij STMG wordt meer gerapporteerd en is er wel kennis bij de 

maatschappelijk werker aanwezig die niet in het dossier vermeld staat, maar niet in die mate als bij 

het JIT.  

 

 Gianna Troiani 

Het onderzoek van Gianna vond bij Arta Verslavingszorg te Zeist plaats. Gianna heeft 

onderzocht hoe de belangrijkste manieren voor informatieopslag en –overdracht, het 

intakeverslag en het intakeoverleg, bijdragen aan de kennisverzameling over de cliënt. Haar 

conclusie is dat beide vormen ongestructureerd zijn. Ze zijn wel anders van aard, wat invloed 

heeft op de uiteindelijke kennisverzameling. Tevens concludeert Gianna dat de autonomie van de 

professional groot is en dat de professional veel vrijheid heeft wat betreft de beoordeling van 

cliënten. Bij het intakeoverleg komt informatie over de biografie van de cliënt en de ontwikkeling 

van het probleem minder uitgebreid en diepgaand aan bod dan in het intakeverslag. In het 

intakeoverleg is echter meer ruimte voor behandelmogelijkheden. De informatie uit beide 

vormen van kennisverzameling vullen elkaar daarom goed aan. De narratieve vorm voegt bij Arta 

Verslavingszorg meer toe aan het geheel van de vormen van kennisverzameling dan bij mijn 

onderzoek. Een aantal punten kwam in mijn onderzoek duidelijker naar voren in het narratief, 

maar bij het onderzoek van Gianna is de rol van het narratief groter dan bij mijn onderzoek.  

 

 Liz van Velzen 

Liz deed onderzoek bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie in het Universitair Medisch 

Centrum Utrecht. Zij heeft onderzocht hoe diagnostiekbeslissingen terug te voeren zijn op 

verschillende manieren van kennisverzameling. Tijdens de diagnostiekfase worden verschillende 
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vormen van kennisverzameling ingezet om een beeld te vormen van de problematiek van de 

cliënt. Deze vormen zijn: de aanmelding, de vragenlijsten, de intake, het gezinsdiagnostische 

onderzoek (GDO), het psychologische onderzoek (PO) en het teamoverleg. Liz heeft 

geconcludeerd dat gestandaardiseerde en niet-gestandaardiseerde manieren van 

kennisverzameling naast elkaar bestaan. De aanmelding, de vragenlijsten en het PO zijn sterk 

gestandaardiseerd. De intake, het GDO en het teamoverleg zijn dat niet tot nauwelijks. De 

professionals hebben daar een grote discretionaire ruimte om deze bijeenkomsten zelf in te 

vullen. De verschillende vormen van kennisverzameling vullen elkaar aan: alle vormen worden 

gebruikt om tot een beslissing te komen. Van de niet-gestandaardiseerde vormen als de intakes, 

GDO’s en teamoverleggen wordt voornamelijk direct gebruik gemaakt om te beslissen. Indirect 

wordt gebruik gemaakt van de voorgestructureerde vormen als de aanmelding, vragenlijsten en 

PO’s. De beperkingen van een gestandaardiseerde vorm zijn daarom niet aan de orde bij het 

analyseren van de verschillende manieren van kennisverzameling en de invloed daarvan op de 

diagnostiekbeslissingen. In mijn onderzoek heb ik deze beperking echter wel onderzocht en in 

zekere zin gevonden. Net als bij de onderzoeken van Wendy, Kyelle en Gianna is bij het 

onderzoek van Liz te zien dat de verschillende vormen worden gebruikt om beslissingen te 

nemen over cliënten. De niet-gestandaardiseerde vormen worden ook meegenomen in de 

besluitvorming.  

 

Concluderend kan worden gezegd dat bij geen van de genoemde instellingen kennis alleen op 

basis van voorgestructureerde vragenlijsten wordt verzameld of geproduceerd. Bij vier van de vijf 

genoemde instellingen uit de projectgroep wordt naast voorgestructureerde lijsten kennis vanuit 

de narratieve structuur meegenomen in de besluitvorming. Hier is het dus geen vraag of 

vragenlijsten invloed hebben op de narratieve structuur. Bij één instelling worden zelfs helemaal 

geen voorgestructureerde vragenlijsten gebruikt. De kennis in het hoofd van de professional 

speelt bij iedere instelling een rol in de besluitvorming; bij mijn instelling lijkt deze rol het kleinst 

te zijn en hebben de vragenlijsten ruimte om de structuur van de cliënt voor een groot deel te 

laten terugkomen.  

 

6.4 Reflectie  

 

Zoals in de inleiding van het onderzoek is vermeld, was er weinig bekend over de invloed van de 

voorgestructureerde gegevensverzameling op de structuur die de cliënt aan zijn verhaal geeft. Er 
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moest daarom een methode worden gevonden waarmee de onderzoeksvraag kon worden 

beantwoord. Het was een lastige onderneming om tot een methode en een analyse-instrument te 

komen. Met behulp van theorie die grensde aan het onderzoeksonderwerp is getracht een 

passend instrument te vinden. In de projectgroep met medestudenten is gebrainstormd en zijn 

pilots gedaan om het instrument te testen op zijn bruikbaarheid. In deze paragraaf zal worden 

teruggeblikt op de onderzoeksmethode.   

 

Allereerst wil ik ingaan op het achterhalen van de narratieve vorm van gegevensverzameling. Er is 

gekozen voor een interviewvorm waarbij een fictieve situatie werd toegepast. Het idee van deze 

fictieve situatie pakte anders uit dan verwacht. Het bleek niet verstandig om de opdracht te geven 

aan de hulpverlener om de cliënt aan een andere instelling dan het maatschappelijk werk over te 

dragen. Dit gaf verwarring omdat de cases hiervoor in het algemeen niet geschikt bleken. In de 

volgende interviews is daarom de fictieve situatie voorgelegd dat de cliënt binnen de stichting 

(afdeling algemeen maatschappelijk werk) hulp kreeg, maar dan van een hulpverlener van een 

ander district. Dit maakte dat het verhaal zo werd overgedragen zodat het paste binnen het 

maatschappelijk werk. Een ander punt met betrekking tot de fictieve situatie was dat de situatie 

enigszins gekunsteld was. Dit kwam doordat ik als onderzoeker niet te sturend wilde zijn in het 

interview. Normaal gesproken zou een hulpverlener aan wie een cliënt wordt overgedragen 

doorvragen op de situatie, waarbij andere informatie naar voren kan komen. Ik was echter puur 

op zoek naar de kennis die in het hoofd van de maatschappelijk werker aanwezig was.  

 

Daarnaast bleek de fictieve situatie van overdracht niet bij iedere maatschappelijk werker te 

werken. Men leunde nog te veel op het intakeverslag en een aantal maatschappelijk werkers gaf 

eerlijk aan dat ze het rijtje intakevragen de revue lieten passeren tijdens het interview.  

 

Tenslotte wil ik benoemen dat het geheugen van de hulpverlener een factor was die wellicht 

invloed heeft op de uitkomst. De hulpverleners is gevraagd zich niet in te lezen en voor te 

bereiden, omdat dit te sturend is voor de narratieve kennis. Hiermee vertrouw ik op hun 

geheugen. Punten die ik in het dossier wel terug zag komen en in het interview niet, kunnen aan 

een selectief of minder goed geheugen liggen. Het dossier is gemaakt met behulp van 

aantekeningen tijdens het intakegesprek, wat ergens geen eerlijke vergelijking is. Toch leek er geen 

andere manier te zijn om de narratieve structuur te achterhalen. 
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6.5 Aanbevelingen   

 

In deze paragraaf wil ik tenslotte aanbevelingen geven ten aanzien van het werken met het 

NIZW-intakeformulier en aanbevelingen ten aanzien van toekomstig onderzoek. Vanuit de 

reflectie uit paragraaf 6.4 wil ik enkele punten noemen die wellicht belangrijk zijn om rekening 

mee te houden als soortgelijk onderzoek uitgevoerd wordt. Vanuit de conclusie en discussie wil ik 

enkele punten noemen waarmee de instelling de verzameling van gegevens over (het verhaal van) 

de cliënt kan verbeteren.  

 

6.5.1 Aanbevelingen voor de instelling 

 

In de conclusie is te lezen dat de grootste invloed van het intakeformulier het gebrek aan 

ontwikkelingsbeschrijving is. In de interviews wordt duidelijker hoe het probleem ontstaan is en 

hoe het probleem in de tijd geplaatst kan worden. Het probleem werd op die manier iets van de 

unieke cliënt met zijn verleden en aanleidingen voor het ontstaan van het probleem. In de 

dossiers werd de ontwikkeling van het probleem al duidelijker naarmate de ‘korte biografische 

schets’ en de ‘korte schets actuele leefsituatie’ uitgebreider met tijdsaanduidingen werd 

beschreven. Voor de maatschappelijk werkers is het daarom aan te bevelen om in de dossiers 

gebruik te maken van deze ‘korte biografische schets’ en ‘korte schets actuele leefsituatie’.  

 

Daarnaast wil ik nog een aanbeveling geven over het gebruik van voegwoorden. In enkele 

verslagen waren weinig of geen verbanden te zien. Dit had te maken met de puntsgewijze 

weergave van het probleem. Het ontbreken van voegwoorden had als gevolg dat de 

probleemomschrijving onduidelijk was. Ondanks dat dit geen direct gevolg is van 

voorstructurering, maar meer van de werkwijze van de maatschappelijk werkers, wil ik toch 

noemen dat het van belang is om het verhaal verhalenderwijs te rapporteren en niet puntsgewijs. 

Het verhaal van de cliënt komt zo beter tot zijn recht en het wordt duidelijker hoe de cliënt tegen 

zijn probleem aankijkt.  

 

Tenslotte is het belangrijk dat het verhaal in de ik-vorm gerapporteerd wordt. Uit de werkwijze 

van de meeste maatschappelijk werkers bleek dat dit reeds gebeurt. Dit geeft een goed 

onderscheid weer tussen het verhaal van de cliënt en de analyse van de maatschappelijk werker.  
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6.5.2 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

 

Indien men interesse heeft dergelijk onderzoek in andere hulpverleningsinstellingen te verrichten, 

is het van belang rekening te houden met een aantal aspecten. Allereerst is het goed te beseffen 

dat het creëren van fictieve situaties om de narratieve structuur te achterhalen wellicht geen juiste 

manier is. Het bijwonen van bijvoorbeeld een intake-overleg is niet gekunsteld en laat zien hoe de 

kennisoverdracht en –uitwisseling in de praktijk gaat. Op die manier kan de narratieve structuur 

ook verkregen worden. Op die manier is minder kans op storende factoren als een oneerlijke 

vergelijking tussen de verschillende maatschappelijk werkers wegens een minder goed geheugen 

of verwarring in de manier van interviewen.  

 

Tenslotte wil ik nog vermelden dat het interessant zou zijn om het onderzoek in een andere regio 

van het land uit te voeren. De technologische ontwikkelingen, met als volledig 

voorgestructureerde intakevragenlijsten als gevolg, blijken nog niet ver te zijn doorgevoerd bij het 

Algemeen Maatschappelijk Werk van STMG. De verwachting is dat landelijk op dezelfde manier 

met het NIZW-intakeformulier gewerkt wordt. Het zou derhalve een interessante vergelijking 

zijn om te onderzoeken in hoeverre deze verwachting wordt bevestigd. 
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Bijlage 1  
 

 
Intakeformulier van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) 

 

 

 
 

AANMELDING 
Dossiernummer:     

Jaar van aanmelding:    

Maatschappelijk werker:    

Werksoort:      

 

Naam cliëntsysteem:  

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Wijk: 

Telefoonnummer: 

Huisarts:    

 

Datum aanmelding:     

Wijze van aanmelding:    

Totstandkoming contact:    

Bekend bij AMW:     

Andere hulpverlener:    

Datum intake:     

Datum intakevergadering:    

Toestemming voor:      

Overig: 
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Probleem volgens cliënt: 

 

 

Opmerking van verwijzer: 

 

 
 
AANVULLENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Primaire leefsituatie:    

Bron van inkomsten:    

Geboortedatum:     

Geslacht:      

Herkomst:      

Land van herkomst:    

Betaald werk:     

Vrijwilligerswerk:     

Hoogte inkomen:     

Kinderen:  

 

 
 
INTAKEGESPREK 
Intaker:       

Problemen en klachten:  

 

Huiselijk geweld / andere geweldservaringen: 

 

Stressoren / oorzaken van problemen:  

 

Beleving van situatie:  

 

Gevolgen voor dagelijks functioneren:  

 

Probleemhantering: 
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Hulpverleningsverleden: 

 

Medicatie / alcohol / drugs / roken / gokken / andere verslaving: 

 

Compenserende omstandigheden: 

 

Sociale steun:  

 

Doelstellingen en behoeften: 

 

Wensen en verwachtingen van het maatschappelijk werk: 

 

Sekse maatschappelijk werk:  (  ) man    (  ) vrouw     (   ) geen voorkeur 

 

Korte schets actuele leefsituatie: 

 

Korte biografische schets: 

 

 

 
 
PROBLEEM ANALYSE DOOR DE MW'er 
 

Eerste indruk: 

 

Analyse 

Microniveau: 

Mesoniveau:  

Macroniveau: 

 

Is maatschappelijk werk geïndiceerd?              (  ) ja   (  ) nee 

 

Welke instanties zijn wel geïndiceerd? 
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Is samenwerking / afstemming met andere instanties nodig? (   ) ja  (  ) nee 

 

Indien ja toelichting: 

 

Ontbreekt er informatie? 

 

 

 
TRAJECTPLAN 
Verlengde intake?    (  ) zo ja met specifieke aandacht voor: 

Informatie en advies:               (  ) 

Begeleiding:     (  ) 

Individueel:     (  ) 

Echtpaar:     (  ) 

Systeem:     (  ) 

Groepswerk:     (  ) 

Bemiddeling:     (  ) 

Schuldhulpverlening:               (  ) 

Doelen van hulpverlening: 

 

Activiteiten / methoden: 

 

Samenwerking / afstemming: 

 

Duur en frequentie van hulp: 

 

Afspraken met cliënt: 

 

Wijzigingen / aanvullingen uit intakebespreking: 

 

Wachtlijst:     (  ) ja  (  ) nee 

 

Sekse maatschappelijk werk:  (  ) man (  ) vrouw (  ) n.v.t. 
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Volgens voorkeur cliënt:   (  ) man (  ) vrouw (  ) n.v.t. 

 

Uitvoerende maatschappelijk werker: 

Jaar van aanmelding:    

Maatschappelijk werker:    

Werksoort:      
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Problemen en klachten Waarmee kan het maatschappelijk werk u van 

dienst zijn? 

Wat is er aan de hand? 

Waar zit u mee? 

 

Stressoren/oorzaken van problemen en 

klachten 

 

Hoe komt dat? 

Wie of wat veroorza(a)k(t)en dit probleem? 

Wat is de aanleiding nú hulp te zoeken? 

Zijn er andere mensen betrokken bij de 

problemen? Wie hebben er nog meer last van? 

 

Beleving van situatie 

 

Hoeveel last hebt u van de situatie? 

Hoe zwaar wegen deze problemen voor u? 

 

Gevolgen voor dagelijks functioneren 

 

Wat zijn de gevolgen voor uw dagelijkse leven? 

Wat doet of laat u erdoor? 

 

Probleemhantering 

 

Wat heb u (tot nu toe) gedaan om een 

oplossing te vinden? 

Wat zou u nog meer kunnen proberen? 

 

Hulpverleningsverleden 

 

Hebt u eerder dit soort problemen gehad? Wat 

heb u toen gedaan? Heeft het geholpen? 

Waarom lukt dat nu niet? 

Hebt u eerder hulpverlening gehad? 

(Maatschappelijk werk, Riagg, psychiatrie, en 

dergelijke. ) Is die hulpverlening afgesloten of 

onderbroken? 

 

Compenserende omstandigheden 

 

Wat hield u tot nu toe op de been? 

Wat gaat er wel goed? 

Waar ben u (heel) tevreden over? Waar put u 



 

W.M. Petersen, juni 2008   77

energie uit? 

 

Sociale steun 

 

Bij wie kunt u terecht met uw problemen? 

Welke mensen zijn u tot steun? 

 

Doelstellingen en behoeften  

 

Wat zou u willen dat er nu gebeurde? 

Hoe ziet uw leven eruit als deze problemen er 

niet meer zijn? 

Wanneer wilt u dat bereikt hebben? 

Wat vindt u belangrijke zaken om in uw leven 

te bereiken? 

Hoe wilt u dat uw leven er over een paar jaar 

uitziet? 

 

Verwachtingen en wensen van het 

maatschappelijk werk 

 

Wat verwacht u van het maatschappelijk werk? 

Is dat ook datgene wat u nodig hebt om weer 

verder te kunnen?  
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Bijlage 2 
 
Het verkorte intakeformulier, gebaseerd op het formulier van het NIZW 

 

 

 

 

Dossiernummer:     

Jaar van aanmelding:    

Maatschappelijk werker:    

Werksoort:      

 

Naam cliëntsysteem: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Wijk: 

Telefoonnummer: 

Huisarts:    

 

Datum aanmelding:     

Wijze van aanmelding:    

Totstandkoming contact:    

Bekend bij AMW:     

Andere hulpverlener:    

Datum intake:     

Datum intakevergadering:    

Toestemming voor:      

Gezinssamenstelling:  

Overig: 

 

Leefsituatie: 
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Huiselijk geweld/ andere geweldservaring: 

 

Medicatie / alcohol / drugs / roken / gokken / andere verslaving: 

 

Hulpvraag/probleem door cliënt geformuleerd: 

 

Wat heeft cliënt gedaan om probleem op te lossen? 

 

Is er sprake van andere problemen die een belemmering vormen voor het ingaan op de 

hulpvraag, zo ja, welke en wat is de belemmering? 

 

Hulpvraag/probleem door maatschappelijk werker geformuleerd: 

 

Is er overeenstemming tussen cliënt en maatschappelijk werker over de probleemdefinitie? 

 

Doel hulpverlening 

 

Afspraken met de cliënt 

 

Werkwijze (advisering, bemiddeling, begeleiding e.d.) 

 

Opmerkingen/aandachtspunten: 
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Bijlage 3 
 

 

Schematische weergave van het analyse-instrument, zoals in hoofdstuk 4 

beschreven. 

 

 

 

 

Context:  

 

Aandacht voor vaststaande omgevingsfactoren 

Te onderscheiden: 

 

Partner 

Kinderen 

Woonsituatie 

Financiële situatie 

Werk/studie/ dagbesteding 

Relatie met familieleden 

Relatie met vrienden 

Middelengebruik 

Contact met andere hulpverleners of hulpverleningsinstellingen (hospitalisering) 

Hobby’s 

Lichamelijke gezondheid  

 

 

Logica:  

 

Aandacht voor verbanden die gelegd worden, op welke manier worden gedrag en gebeurtenissen gekoppeld, hetzij 

impliciet, hetzij expliciet, aan het probleem?  

 

Oorzaak-gevolg 
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Causaal model 

Transactiemodel 

 

Temporeel  

Is er sprake van een ontwikkelingsbeschrijving met tijdselementen? 

 

 

Perspectief van de cliënt:  

 

Komt de visie en de stem van de cliënt tot uiting in de verslaglegging en op welke manier? 

 

Presentatie: de directe stem van de cliënt (o.a. citaten) 

Versus representatie van de professional: de hulpverlener zegt iets over de ik-persoon. Dit wordt 

niet onder het perspectief van de cliënt gezien, maar dient als tegenhanger van de directe stem 

om het verschil duidelijk te krijgen in de analyse, dus de mening van de professional over de 

cliënt komt daarbij naar voren. 

 

 

Overtuigende kracht:  

 

Welke overtuigingsstrategieën worden gebruikt voor de besluitvorming? (onderhandeling over de te verlenen hulp) 

 

Een bepaald beeld van de cliënt en van het probleem wordt geschetst, maar hoe sterk is dat beeld 

en hoe wordt het naar voren gebracht? In hoeverre wordt bepaalde informatie explicieter naar 

voren gebracht dan andere informatie?  

Welke argumenten worden ingezet om tot een bepaalde behandeling/begeleiding te komen?  

 

 Normatieve argumenten: op basis van persoonlijke waarden en maatstaven 

 Professionele argumenten 

 Institutionele argumenten  


